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Formáli 

Formáli  

Í starfi mínu sem íslenskukennari á unglingastigi á snjallsímaöld hef ég oft leitt hugann að því 

hvort þessi litlu tæki séu unglingunum okkar skaðleg eða gagnleg. Oft viðraði ég áhyggjur 

mínar af mikilli notkun unglinga á snjalltækjum við samkennara mína og af því kviknaði sú 

hugmynd að gera alvöru rannsókn á því hvaða áhrif tækin hefðu á mikilvæga þætti í þroska 

unglinga. Í ferlinu lærði ég margt sem kemur til með að gagnast mér til frambúðar sem 

kennari og sem foreldri fjögurra barna og verð ég ævinlega þakklát fyrir það.  

 Þessi ritgerð er 30 ETC eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed. gráðu á 

námsleiðinni Kennsla íslensku við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

verkefnisins var Sigurður Konráðsson prófessor og færi ég honum bestu þakkir fyrir góða og 

dýrmæta leiðsögn og mikla þolinmæði á meðan á vinnunni stóð. Kristján Jóhann Jónsson 

dósent var sérfræðingur í verkefninu og þakka ég honum fyrir yfirlestur og góðar 

athugasemdir. Innilegar þakkir fá viðmælendur mínir í rannsókninni fyrir að gefa sér tíma til 

að ræða við mig og taka þátt í rannsókninni. Þá þakka ég sérstaklega hjónunum Ragnari Inga 

Aðalsteinssyni og Sigurlínu Davíðsdóttur fyrir ómetanlega aðstoð og stuðning við vinnu 

verkefnisins, bæði hvað varðar yfirlestur og ábendingar og einnig andlegu hliðina. Að lokum 

fá börnin mín fjögur, Guðlaugur Heiðar, Aðalheiður María, Óttar Ingimar og Ólafur Guðni, og 

eiginmaður minn, Davíð Jens Guðlaugsson, ástarþakkir fyrir að stuðning og þolinmæði í 

ferlinu. 

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég vil þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, 1. maí 2019 

Elín Heiður Gunnarsdóttir 
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Ágrip 

Notkun snjallsíma hefur aukist mjög í íslensku samfélagi síðustu ár og eru börn sífellt yngri 

þegar þau eignast slík tæki. Allflestir nemendur á unglingastigi grunnskólans eiga snjallsíma 

og virðist notkun tækjanna oft og tíðum ótakmörkuð og því sem næst hömlulaus.  

 Gerð var eigindleg rannsókn með það að markmiði að skoða hvort snjallsímanotkun 

hefði haft áhrif á málnotkun nemenda á unglingastigi grunnskólans að mati kennara, foreldra 

og nemendanna sjálfra. Einnig var skoðað hvort fyrrgreindum hópum þætti 

snjallsímanotkunin hafa haft áhrif á seiglu og þrautseigju í námi sem og á félagsleg samskipti 

unglinga og þá hvort hópunum þætti ástæða til að setja samræmdar reglur um 

snjallsímanotkun í unglingadeildum grunnskólans.   

Fimm kennarar tóku þátt í rannsókninni, fimm nemendur á unglingastigi og þrír 

foreldrar. Allir kennararnir höfðu kennt í að minnsta kosti tíu ár og á því tímabili komið að 

íslenskukennslu á einn eða annan hátt. Tekin voru einstaklingsviðtöl við alla kennarana. 

Nemendurnir fimm sem tóku þátt í rannsókninni voru allir í 10. bekk þegar rætt var við þá. 

Tekið var eitt hópviðtal við alla nemendurna saman og spunnust úr því áhugaverðar 

umræður. Tekin voru einstaklingsviðtöl við þrjá foreldra sem allir áttu börn í unglingadeild 

fyrir tíma snjallsímans og svo eftir innreið snjallsímans til að kanna hvort þeir hefðu fundið 

mun á málnotkun barna þeirra á unglingsárum. Þau viðtöl voru þó ekki notuð í niðurstöðum 

því allir foreldar áttu erfitt með að meta hvort munur væri á málnotkun barna þeirra þar sem 

um var að ræða svo ólíka einstaklinga og ólíkt samfélagslegt net í kringum þá. 

Viðtalshóparnir þrír; hópur nemenda, hópur kennara og hópur foreldra, fengu hver sinn 

viðtalsramma og sneru spurningar að snjallsímanotkun unglinga og áhrifum hennar á 

málnotkun þeirra sem og á félagsleg samskipti og á seiglu og þrautseigju í námi. Að lokum 

voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu þörf á samræmdum reglum um snjallsímanotkun í 

unglingadeildum grunnskólans og þá hvernig standa ætti að slíku. 

 Meginniðurstöður rannsóknar bentu til þess að aukin snjallsímanotkun síðustu ára 

hefði haft talsverð og neikvæð áhrif á málnotkun nemenda á unglingastigi, á seiglu þeirra og 

þrautseigju í námi sem og félagsleg samskipti þeirra. Þetta styður við fleiri rannsóknir á 

áhrifum snjallsímanotkunar á þessa þætti sem nefndar verða í fræðilegum kafla í þessu verki.  

Niðurstöðurnar gefa jafnframt til kynna að mikilvægt sé að huga að snjallsímanotkun 

unglinga nú til dags og þeirra áhrifa sem notkunin hefur á nám unglinga og félagslega þáttinn 
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og jafnfram að þörf sé á einhvers konar reglusetningu hvað varðar notkun snjallsíma í 

skólastarfi á unglingastigi. Þó sé einnig mikilvægt að gleyma ekki þeim tækifærum sem 

snjalltækin bjóða upp á í skólastarfi en notkuninni þurfi að stýra vandlega ef vel á að takast 

til. 
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Abstract 

„The language has fewer words“ 

The effects of smartphones on teenagers use of language and their vocabulary 

The use of smartphones has increased immensely over the last few years, especially with 

children. Almost all teenagers have their own smartphone and there often seem to be no 

rules on their usage of their smartphones or on how much time they can spend on their 

device. 

 The object of this qualitative study was to see what influence the use of smartphones 

has on teenagers´ use of language and their vocabulary. Five teachers, five teenagers and 

three parents participated in the study. All five teachers had at least ten years of teaching 

experience and had taught Icelandic. All teachers were interviewed individually. The 

teenagers that participated were all in year ten in high school when they were interviewed 

as a group and their discussions were very interesting. The three parents were interviewed 

individually, all of them had two or more children and had the experience of raising a 

teenager before smartphones became popular and then again when almost every teenager 

had a smartphone. The reason for interviewing those parents was to see if they felt a 

difference in their teenagers use of language and vocabulary but all of them said it was hard 

for them to evaluate because their children were so different individuals as teenagers and 

had different social network. There for those interviews were not used in the conclusion of 

this study. All three groups; teenagers, teachers and parents, were asked specific questions 

about teenagers´ use of smartphones and its influence on their use of language and 

vocabulary but also on social interaction and resilience and tenacity in learning. At last all 

groups were asked if they thought it was necessary to establish some sort of rules for all high 

schools on the use of smartphones at school hours. 

 The main results of the study were that increased use of smartphones over the last 

few years had had negative effect on teenagers´ use of language, on their resilience and 

tenacity in learning and on their social interaction. Those results support other researches on 

the same subject that will be accounted for later in this thesis. The results also indicate the 

importance of monitoring teenagers´ use of smartphones and its influence on their learning 

and the social aspect and also the need to set some rules on the use of smartphones on 
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school hours in high school. It is also important not to forget the opportunities smartphones 

provide when it comes to schooling and learning but also how important it is to carefully 

control the usage of the device. 
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1 Inngangur  

Nú um stundir eiga nær allir unglingar snjallsíma til afnota. Nemendur í unglingadeildum 

grunnskólans eyða gjarnan meiri tíma með nefið í snjallsímanum á milli kennslustunda en í 

samskipti við samnemendur sína, vini og félaga. Unglingum er heimilt að vera með símana í 

skólanum en þó yfirleitt ekki í kennslustundum. Þrátt fyrir það reynist oft erfitt að fá 

nemendur til að fara eftir þeim reglum og þykir mörgum kennurum snjallsíminn einn helsti 

vágestur skólastarfsins til síðustu ára. Kennarar hafa velt því upp að unglingar í dag eigi 

erfiðara með að halda athygli við lausn lengri verkefna og hvort aukin notkun snjallsíma og 

smáforrita sem þeim fylgja kunni að hafa áhrif á getu næstu kynslóða með tilheyrandi 

mötun. Þá er forvitnilegt að skoða hvort þessi aukna notkun unglinga á snjallsímum hafi haft 

áhrif á málnotkun þeirra og orðaforða og þá hver áhrifin eru og er það markmið með þeirri 

rannsókn sem fjallað verður um síðar í verki þessu.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér á eftir verður fjallað fræðilega um þau atriði sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar, 

hugtök skýrð og fyrri rannsóknir skoðaðar. Í umræðukafla koma svo fram tengsl þessara 

atriða við niðurstöður rannsóknarinnar sem þessi ritgerð byggist á. 

2.1 Málnotkun 

Í Nútímamálsorðabók Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum er orðið málnotkun 

skilgreint sem það hvernig tungumálið sé notað, munnlega eða skriflega (Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum, e.d, b). 

Málnotkun snýst ekki einungis um bókstaflega merkingu orða sem verða fyrir valinu í 

samtali og umskráningu þeirra heldur felur góð færni í málnotkun í sér að greina hvert er 

markmið viðmælanda hverju sinni. Orðaforði, sem og þekking á orðaforða og setningagerð, 

skiptir miklu máli þegar kemur að því að skilja hvaða merking liggur undir yfirborði orðanna 

sem viðmælandi notar. Þá skipta blæbrigði raddar einnig máli sem og svipbrigði og 

líkamsstaða þegar kemur að því að miðla merkingu sem liggur í orðunum sem þeim fylgja 

(Miðja máls og læsis, e.d.). 

2.1.1 Vandað mál og óvandað, rétt mál og rangt 

Oft heyrum við talað um að einhver sé vel að máli farinn, tali gott mál en þá má spyrja: Hvað 

er gott og vandað mál? Ari Páll Kristinsson fjallar um hugtakið gott mál eða vandað mál í 

grein sinni Einfalt mál, gott mál, skýrt mál. Þar getur höfundur þess að misjöfn merking sé 

lögð í hvað sé gott mál, margir telji gott mál aðeins geta verið vandað ritmál en þá megi 

einnig dæma málfar viðmælenda eftir því hvernig þeim tekst að orða hugsanir sínar í talmáli 

og hver sé árangurinn í samskiptunum. Gott mál hafi einnig með orðaval og orðalag að gera, 

að velja viðeigandi orð og orðasambönd og hvort málfar sé viðeigandi í ákveðnum aðstæðum 

eður ei (Ari Páll Kristinsson, e.d.). 

 Vandað mál og óvandað er þó ekki það sama og að tala um rétt og rangt mál. Rétt 

mál telst mál sem samræmist íslenskri málvenju en þótt málnotkun teljist rétt þarf hún ekki 

endilega að vera viðeigandi í öllum aðstæðum og getur því verið óvönduð (Ari Páll 

Kristinsson, 2017). 
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2.1.2 Mismunandi málsnið  

Þegar fjallað er um málsnið er átt við hvernig tungumálið mótast af mismunandi aðstæðum 

og hvernig notkun þess er mismunandi eftir því hvar og hvenær það er notað. Sem dæmi má 

nefna að unglingar nota yfirleitt ekki sama málsnið þegar þeir ræða við vini sína og þegar þeir 

ræða við foreldra sína eða ömmu og afa (Ari Páll Kristinsson, 2017). 

 Það sem yfirleitt mótar málsnið eru aðstæðurnar, hvort um er að ræða ritmál eða 

talmál og mælandinn sjálfur. Það skiptir máli hvort kringumstæður eru formlegar eða 

hverdagslegar, uppeldi og menntun mælanda hefur mikið að segja sem og máluppeldi hans 

og staða hans í þjóðfélaginu og svo að sjálfsögðu viðmælandi hans hverju sinni. Talverður 

munur er á svokölluðu ritmáli og talmáli. Í ritmáli er orðaval til að mynda gjarnan hnitmiðað 

og framsögn skýr en í talmáli vill orðaval verða kæruleysislegt, oft mikið um slangur og 

slettur og hikorð sem og málvillur, til dæmis beygingarvillur (Vefsíða Háskóla Íslands, e.d.). 

 Þeir sem eiga íslensku að móðurmáli hafa að öllu jöfnu lært ýmis sérhæfð og sjaldgæf 

orð í tungumálinu sem þeir nota kannski ekki mikið í daglegu tali og riti og er þessi orðaforði 

því mikið til óvirkur. Hann getur þó skipt sköpum þegar kemur að ýmiss konar textaskilningi, 

til að mynda skilningi á formlegum texta frá stjórnvöldum eða annars konar lögfræðilegu 

málfari (Ari Páll Kristinsson, e.d.). Nánar verður fjallað um orðaforða í köflum 2.2.3 og 2.2.4. 

2.1.3 Hreintungustefna, nýyrði og tökuorð 

Orðið hreintungustefna er skilgreint í Nútímamálsorðabók Árna Magnússonar sem það að 

vilja halda tungunni hreinni, þ.e. lausri við slangur og erlendar slettur (Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum, e.d, a). 

 Hreintungustefna hefur verið til staðar í íslensku málsamfélagi frá tímum 

Fjölnismanna. Þó hefur tíðkast svo árum skiptir að fella ýmis orð inn í íslenska tungu og 

beygingarkerfi hennar, hvort sem orðin tengjast trúarbrögðum eða einhvers konar 

tækniþróun síðustu alda. Þá hafa ýmis alþjóðleg orð lætt sér inn í íslenskuna og auka á 

blæbrigði og fjölbreytileika málsins sem og tekist hefur ágætlega til að smíða ýmis nýyrði 

sem náð hafa fótfestu í tungumálinu. Þó getur verið hvimleitt og komið illa út að heyra sum 

erlend orðatiltæki og talshætti þýdda beint á íslensku (Kristján Árnason, 2001). 

 Þórarinn Eldjárn fjallar um togstreitu um íslenska tungu í grein sinni Vefst okkur tunga 

um tönn frá árinu 2006 og þótt greinin sé komin til ára sinna á hún fyllilega rétt á sér í 

tæknisamfélagi nútímans. Í greininni kemur fram að oft geti hreintungustefna gengið út í 
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öfgar en þó sé mikilvægt að standa vörð um íslenska tungu. Mikilla enskra áhrifa gæti í 

íslenskri tungu, slettur og slangur séu mjög áberandi og íslenskur orðaforði fari dvínandi sem 

hafi aftur áhrif á hugsun og skilning á öðrum tungumálum (Þórarinn Eldjárn, 2006). 

 Í bók sinni Málheimar – Sitthvað um málstefnu og málnotkun segir Ari Páll Kristinsson 

að mikilvægt sé að gætt sé að íslenskri tungu í nútímasamfélagi okkar þar sem gjörbreytt 

tækni og hnattræn samskipti hafi ensku sem  lykiltungumál. Í slíkum aðstæðum geti staða 

íslenskunnar versnað stórlega á skömmum tíma ef ekki sé að gáð (Ari Páll Kristinsson, 2017). 

 

2.2 Læsi - samband lesskilnings, orðaforða og lestrar 

2.2.1 Læsi  

Læsi er, samkvæmt Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna UNESCO, grunnþáttur í 

mannréttindum. Læsi eykur skilning, möguleika og starfsþróun fólks á vinnumarkaði og 

dregur úr fátækt og er jafnframt lykillinn að virkri þátttöku í ört þróandi samfélagi (UNESCO, 

e.d.). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að læsi sé einn af sex grunnþáttum menntunar, aðrir 

þættir eru sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, og sköpun. 

Læsi hefur löngum verið skilgreint sem lestur og ritun. Læsi hefur verið rannsóknarefni 

ýmissa fræðimanna síðustu áratugi og eru þeir sammála um að læsi sé í raun samkomulag 

um málnotkun og merkingu orða í hverju málsamfélagi fyrir sig. Þá skiptir reynsla 

einstaklingsins miklu máli hvað varðar skilning hans og merkingarsköpun (Aðalnámskrá 

grunnskóla – almennur hluti, 2011).  

 Oft er talað um læsi í tengslum við að þekkja stafina og geta lesið sér til gagns en það 

er ekki síður mikilvægt að geta lesið á milli línanna, að finna merkingu í texta sem ekki kemur 

fram berum orðum heldur leynist í því sem sagt er. Samkomulag ríkir um hvað stafirnir heita 

og hvaða hljóð þeim fylgja en erfiðara er að ætla fólki hvaða túlkun það á að leggja í texta 

(Kristján Jóhann Jónsson, 2013). 
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2.2.2 Lesskilningur 

Lesskilningur er flókið ferli sem felur í sér margslungna hugræna úrvinnslu á texta sem lesinn 

er. Lesskilningur snýst um að skilja innihald texta og geta lesið milli lína, ekki einungis orðin í 

bókstaflegri merkingu (Lesvefurinn, e.d.). 

 Rannsóknir sýna að lesskilningur er háður þremur meginþáttum hvað varðar góða 

virkni; lestrarfærni lesanda, eiginleikum textans og læsileika hans. Hvað lestarfærni varðar þá 

þarf lesandi að geta umskráð orð og lesið texta hratt og örugglega sem og að hafa góðan 

skilning á orðum og hugtökum í textanum og orðræðu hans. Textinn sem vinna skal með þarf 

svo að vera skýr og vel settur fram sem og verkefnin sem eiga að meta lesskilninginn út frá 

textanum (Lesvefurinn, e.d.). 

 Áhugi á lestri og lesskilningur vinna saman og skipta miklu máli hvort fyrir annað. 

Leiðin að auknum lestraráhuga liggur í skilningi og með auknum lestri eflist lesskilningurinn. 

Mikilvægt er að lesandi geti tengt lesefni við eigin reynsluheim og efli þannig almennan 

skilning á lífinu. Þeim mun betur sem lesandi nær að tengja merkingu lestrar við eigin veröld 

því líklegra er að lestraráhugi eflist og viðhorf til lestrar verði jákvætt (Brynhildur 

Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson, 2018). 

 

2.2.3 Orðaforði og mikilvægi hans fyrir lestur og lesskilning 

Orðaforði er sá fjöldi orða sem einstaklingur býr yfir og getur nýtt sér við lestur og hlustun og 

til að koma máli sínu á framfæri í ræðu og riti. Góður orðaforði skiptir öllu máli þegar kemur 

að lesskilningi (Helga Sigurmundsdóttir, e.d, a). 

 Skipta má orðaforða í virkan og óvirkan orðaforða. Virkur orðaforði eru þau orð sem 

notuð eru almennt í daglegu máli en óvirkur orðaforði eru þau orð sem sjaldnar eru notuð en 

einstaklingur skilur þegar hann heyrir þau eða les. Virkur orðaforði er að jafnaði mun minni 

en sá óvirki (Freyja Birgisdóttir, e.d). 

Slakur orðaforði er eitt aðaleinkenni nemenda sem glíma við lesskilningsörðugleika 

(Freyja Birgisdóttir, 2016). Orðaforði skiptir höfuðmáli þegar kemur að námi en góður 

orðskilningur er grundvöllur lesskilnings. Rannsóknir hafa sýnt að til þess að nemandi geti 

skilið og tileinkað sér innihald námsbókar þurfi hann að þekkja 98% orða í texta bókarinnar. 

Orðaforði barna er háður málumhverfi þeirra en börn sem fá málörvun í gegnum samtöl og 



16 

sameiginlegan lestur heima fyrir standa framar hvað orðaforða varðar heldur en þau börn 

sem ekki fá slíka hvatningu (Freyja Birgisdóttir, e.d).  

2.2.4 Orðaforða hrakar 

PISA er alþjóðleg langtímarannsókn sem snýr að því að kanna hæfni og getu 15 ára 

ungmenna í lestri, stærðfræði og náttúrufræði. Yfir 80 þjóðir taka þátt í könnuninni, þar af 34 

ríki sem tilheyra Efnahags- og framfarastofnun Evrópu OECD, og er Ísland eitt þeirra. 

Könnunin er lögð fyrir á þriggja ára fresti og er það Menntamálastofnun sem sér um 

framkvæmd hennar (Menntamálastofnun, 2018). 

 Prófið var fyrst lagt fyrir hér á landi árið 2000 og var frammistaða íslenskra ungmenna 

sambærileg OECD-meðaltali en síðan þá hefur orðið mikil afturför og var Ísland í neðsta sæti 

yfir norrænu ríkin í könnuninni sem lögð var fyrir árið 2015. Lesskilningi íslenskra ungmenna 

hefur hrakað og rúmlega 20% þátttakenda í könnuninni árið 2015 áttu mjög erfitt með að 

túlka lesinn texta og draga fram meginatriði hans, töldust sem sagt með mjög slakan 

lesskilning. Rannsóknir sýna að skýr tengsl eru á milli orðaforða og lesskilnings og því megi 

rekja slakan lesskilning ungmennanna til þess að orðaforða þeirra hafi hrakað. Fram kom 

einnig í könnuninni að um 60% íslensku þátttakendanna á lægstu hæfniþrepunum sögðust 

aldrei lesa sér til ánægju (Vefsíða Háskóla Íslands, 2017). 

 Freyja Birgisdóttir gerði rannsókn í kjölfar PISA könnunarinnar 2015 á því hvað gæti 

valdið slöku gengi íslenskra nemenda á lesskilningi í könnuninni. Helstu niðurstöður 

rannsóknar Freyju gáfu til kynna að orðaforði og sjálfvirkni í lestri hefðu hvað mest áhrif á 

gengi þátttakenda. Þannig voru þeir nemendur sem sögðust lesa í 30 mínútur eða meira á 

dag líklegri til að ganga betur á prófinu en þeir nemendur sem sögðust lítið sem ekkert lesa, 

eins hafði jákvætt viðhorf ungmennanna til lestrar sömu áhrif. Samkvæmt niðurstöðum 

Freyju virtist orðaforði hafa sérstaklega mikil áhrif þegar kom að slökum lesskilningi (Freyja 

Birgisdóttir, 2016). 

2.2.5 Lestur 

Lestur er málræn aðgerð þar sem margir þættir spila saman í að skilja og túlka ritað mál 

(Steinunn Torfadóttir, e.d.).   

 Umskráning kallast það að breyta bókstöfum í hljóð og tengja svo hljóðin saman til að 

mynda orð og lesa. Umskráningin byggist mikið til á næmi fyrir hljóðum og hæfni til að vinna 
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með þau. Þessi hæfni er undirstaða hljóðkerfisvitundar sem nota má til að spá fyrir um gengi 

í lestri síðar meir (Helga Sigurmundsdóttir, e.d, b). 

Þeir þættir málþroskans sem helst tengjast lestrarnámi og læsi eru 

hljóðkerfisvitundin, orðaforði og svo málskilningur og máltjáning. Hljóðkerfisvitund tengist 

helst fyrstu stigum lestrarnáms og er um að ræða umskráninguna, orðaforði er undirstaða 

lesskilnings sem og málskilningur og máltjáning sem einnig koma inn á ritun. Málið og 

málskilningur skiptir höfuðmáli þegar kemur að námi og sýna fjölmargar rannsóknir skýr 

tengsl milli góðs námsárangurs og góðs málþroska (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey 

Sigurðardóttir, e.d).  

Lesandi býr yfir svokölluðum sjónrænum orðaforða, lesandi þarf þá ekki að umskrá 

hvert einasta orð staf fyrir staf því að eftir því sem hann les orðin oftar þá festast þau í 

sjónrænu orðasafni hugans. Æfing eykur sjónrænan orðaforða mjög hratt og á lesandi þannig 

möguleika á að ná góðum leshraða og sjálfvirkni í lestrinum. Því skiptir miklu máli að æfa 

lestur reglulega (Helga Sigurmundsdóttir, e.d, b). 

2.2.6 Mikilvægi lestrar og áhrif hans á málþróun barna og unglinga 

Lestur er eitt besta verkfærið til að afla þekkingar og góð lestrarkunnátta og lesskilningur 

lykilatriði þegar kemur að hæfni til náms (Guðmundur B. Kristmundsson, 2008). 

Eins og orðaforði hefur áhrif á lesskilning þá hefur reglulegur lestur áhrif á orðaforða 

og lesfimi, allt helst þetta í hendur. Eftir því sem lesandi æfir sig meira í lestri, því sjálfvirkari 

verður hann og fyrirhafnarminni. Með aukinni lesfimi á lesandinn auðveldara með að 

einblína á innihald textans í staðinn fyrir orðin sjálf og getur einbeitt sér að því að túlka og 

yfirfæra. Því er mikilvægt að viðhalda öflugri lesfimiþjálfun á öllum stigum grunnskólans auk 

markvissrar orðaforðakennslu (Freyja Birgisdóttir, 2016). 

Lestur bóka eflir orðaforða og eykur jafnframt skilning á málinu. Því er hætt við að 

börn sem lesa lítið dragist aftur úr í málþroska og lesskilningi. Þá skiptir einnig máli að skapa 

umræður um lestrarefnið, ekki bara hjá yngri nemendum heldur einnig hjá unglingum, því 

ungir lesendur þurfa að fá tækifæri til að orða hugsanir sínar og koma efninu frá sér á 

skilvirkan hátt, það eflir málkennd þeirra (Bjartey Sigurðardóttir, 2018).  

Bæði málþroski og þróun læsis eru ferli sem taka langan tíma að þróast. Fyrst læra 

börn einstaka orð og svo fara þau að tengja orðin saman og mynda setningar. Samhliða læra 
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þau um viðeigandi notkun máls eftir aðstæðum (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey 

Sigurðardóttir, e.d). 

Málumhverfi barns hefur mikið að segja fyrir málþroska þess og barn sem elst upp við 

lestur og umræður er líklegra til að ná betri tökum sjálft á lestri og öðlast betri lesskilning 

heldur en barn sem ekki fær slíka örvun í málumhverfi sínu. Lestur örvar ímyndunarafl barna 

og sköpunargáfu þeirra og getur þróað siðferðiskennd þeirra. Þetta á ekki einungis við um 

lestur fyrir ung börn heldur skiptir miklu máli að lestri sé haldið að börnum upp allan 

grunnskólann, líka á unglingsárum, til að viðhalda þróun á orðaforða og þannig lesskilningi. 

Þannig er mikilvægt að fylgjast með þróun og framförum í lesfimi og lesskilningi upp alla 

grunnskólagönguna og er lestrarþjálfun mikilvæg í því samhengi (Heimili og skóli, e.d.).  

Unglingsárin eru mikilvæg þegar kemur að lestri og málnotkun því á þeim aldri 

þroskast einstaklingar mjög og mótast sem málnotendur og lesendur og bæta við sig 

mikilvægri þekkingu á meðferð tungumálsins. Því skiptir gríðarlega miklu máli hvað unglingar 

lesa og hversu mikið, hvernig texta og á hvaða tungumáli. Mikil áhersla er á lestur á fyrri 

skólastigum en betur má ef duga skal þegar kemur á unglinsárin (Íslensk málnefnd, 2017). 

 

2.3 Snjallsímar  

Snjallsímar eru miklu meira en bara tæki til að hringja í og úr. Snjallsímar eru í raun öflugar 

tölvur sem nota má í alls kyns tilgangi, bæði sem vinnutæki og einnig sem tæki til ýmiss 

konar afþreyingar. Símarnir hafa snertiskjá í stað lyklaborðs og virka eins og spjaldtölvur auk 

þess að vera símtæki. Nota má þráðlausa nettengingu, þráðlaust net (e. wifi) eða tengingu í 

gegnum símann sjálfan, 3G eða 4G (Skýrslutæknifélag Íslands, e.d, a). 

2.3.1 Þróun snjallsímans 

Japanski snjallsíminn DoCoMo var mjög vinsæll þarlendis í kringum aldamótin 2000 en náði 

ekki frekari útbreiðslu. Næst kom BlackBerry síminn árið 2003 og varð notkun hans 

útbreiddari. Snjallsímabyltingin hófst þó ekki fyrir alvöru fyrr en iPhone kom á markaðinn 

árið 2007 og fylgdu aðrir framleiðendur í kjölfarið með sínar útfærslur á snjallsímanum 

(Skýrslutæknifélag Íslands, e.d, a). 

Snjallsímar hafa gjörbreytt samfélaginu, sítenging við netið gerir það að verkum að 

upplýsingar eru mun aðgengilegri en áður fyrr og möguleikarnir miklir í formi alls kyns 
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smáforrita, t.d. í tengslum við atvinnulífið. Enginn efast um nytsemi snjallsímanna líkt og 

annarra tölva en hlutverk þeirra er einnig að vera til gamans og afþreyingar og má nálgast 

alls konar smáforrit fyrir tölvuleiki og spil í símunum sem og alls kyns samfélagsmiðla og 

samskiptaforrit (Skýrslutæknifélag Íslands, e.d, a). 

Á síðustu tíu árum hafa símtæki þróast í snjalltæki sem þjóna margs konar 

hlutverkum og eru í raun alhliða samskiptatæki með ótal möguleikum. Snjallsímarnir eru í 

senn sími, tölva, myndavél, upptökutæki, staðsetningartæki, tónlistarspilari og margt fleira 

og gera notendum kleift að sinna alls konar verkefnum. Þeir þjóna því sífellt stærra hlutverki í 

daglegu lífi notenda og talið er að þróun símanna verði enn hraðari og meiri á næstu árum 

(Margrét Rós Einarsdóttir, 2015). 

2.3.2 Þróun samfélagsmiðlanotkunar hérlendis 

Síðustu ár hafa samfélagsmiðlarnir náð gríðarlegri útbreiðslu hjá notendum snjallsíma en það 

var þó ekki fyrr en árið 2015 sem fyrsta marktæka könnunin á notkun samfélagsmiðlanna var 

gerð hérlendis. Það var Gallup sem gerði könnunina og sýndu niðurstöður hennar að 

samfélagsmiðillinn Facebook var þá vinsælastur en 89% Íslendinga 18 ára og eldri notuðu 

miðilinn. 46% notuðu Snapchat og 31% Instagram. Bæði Facebook og Instagram bjóða upp á 

myndbirtingu og stöðuuppfærslu sem lifir svo lengi sem notandinn vill hafa myndir og 

færslur inni en Snapchat byggist á mynda- og/eða textaskilaboðum sem aðeins birtast í 

stuttan tíma í senn (Skýrslutæknifélag Íslands, e.d, b). 

 Miðlar á borð við MySpace og Youtube voru í raun undanfarar annarra 

samfélagsmiðla en þeir voru einkum notaðir til að miðla skemmtiefni og notuðu margir 

miðlana til að koma eigin efni á framfæri. Árið 2006 keypti Google Youtube og tveimur árum 

síðar rann MySpace saman við Facebook. Miðillinn Twitter náði mikilli útbreiðslu erlendis en 

komst ekki á almennilegt flug hér á landi. Snapchat virðist vera sá miðill sem hefur náð hvað 

mestri útbreiðslu á meðal ungs fólks hérlendis (Skýrslutæknifélag Íslands, e.d, b).  

 

2.4 Hafa samfélagsmiðlarnir áhrif á börn og unglinga? 

Talsvert hefur verið rætt og ritað um áhrif samfélagsmiðla og tölvunotkunar á unglinga og þá 

sér í lagi hvað varðar málnotkun þeirra sem og andlega og líkamlega heilsu. Hér á eftir verður 

rýnt í efni þar sem leitast er við að svara spurningum um hvort samfélagsmiðlarnir, sem 



20 

unglingar hafa aðgang að í snjallsímum sínum, og önnur netnotkun hafi áhrif á þá og þá hver 

áhrifin séu. 

2.4.1 Áhrif samfélagsmiðla og netnotkunar á málnotkun barna og unglinga 

Eiríkur Rögnvaldsson, prófessor í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands, fjallar um ensku í 

íslensku málumhverfi nútímans í viðtali sem birtist í Morgunblaðinu 2. júlí 2018. Hann segir 

enska tungu orðna svo sjálfsagða í umhverfi okkar að hún sé í raun ekki lengur álitin erlent 

tungumál heldur sé henni tekið sem gefinni í íslensku málsamfélagi: 

„Hún er orðin svo sjálfsögð í umhverfi okkar og við höfum ekki lengur  

tilfinningu fyrir því að hún sé gestur eða að hún sé í raun erlent tungumál.“  

 

Eiríkur telur mikilvægt að Íslendingar átti sig á að íslensk tunga á alltaf við og að eiga verði 

sér stað vitundarvakning í samfélaginu um nytsemi íslenskunnar (Ragnhildur Þrastardóttir, 

2018). 

Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir vinna að stórri rannsókn á stöðu 

ensku og íslensku í íslensku málsamfélagi þar sem athyglinni er sérstaklega beint að stafrænu 

umhverfi barna. Eiríkur segir ensku áhrifin á íslenskt málumhverfi barna koma mikið í 

gegnum tölvuleiki og samfélagsmiðla á borð við Youtube og fleiri slíka, þessi áhrif nái allt til 

barna á fyrsta aldursári þar sem þau séu að horfa á enskt efni í snjalltækjum. Hlúa þurfi 

sérstaklega að málumhverfi barna því þau séu svo móttækileg en jafnframt viðkvæm (Eiríkur 

Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2018). 

 Í viðtali við Morgunvaktina á RÚV í júlí árið 2017 sagði Eiríkur margt hafa breyst á 

síðustu árum og áratugum í málumhverfi okkar, áður fyrr hafi verið fáar útvarpsstöðvar og 

ein sjónvarpsstöð, færri dagblöð og tímarit og allt málfar vandlega prófarkalesið og yfirfarið. 

Með stafrænu byltingunni síðustu ár geti nú hins vegar hver sem er skrifað texta og birt hann 

öllum sem sjá vilja á Netinu. Þetta hafi gríðarlega áhrif á íslenskt mál (Milla Ósk 

Magnúsdóttir, 2018). Þá hefur breytt heimsmynd talsverð áhrif, aukinn straumur 

ferðamanna hingað til lands sem og að háskólar landsins kenni í auknum mæli á ensku. 

Enskra áhrifa gætir einnig hvað varðar afþreyingarefni, börn og ungmenni horfi mikið á 

ótextað efni frá veitum á borð við Youtube og Netflix og spili einnig tölvuleiki sem nær alltaf 

eru á ensku (Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2018). 
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 Snjalltækjavæðing síðustu ára er að ýmsu leyti jákvæð; tölvur og snjallsímar auðvelda 

samskipti, auðvelt er að afla sér upplýsinga um hvers kyns hluti nær hvenær sem er og 

afþreyingin sem tækin bjóða upp á er margskonar. En þessi sítenging hefur haft mikla 

breytingu í för mér sér hvað varðar samskipti fólks. Mikil notkun snjalltækja getur haft áhrif á 

samverstundir fjölskyldna og málleg samskipti fjölskyldumeðlima á milli. Börn þróa með sér 

móðurmál á máltökualdri í samskiptum við foreldra og aðra aðila í nánasta umhverfi og eru 

máláreiti og málörvun mjög mikilvæg fyrir málþroska barna en aukin notkun snjalltækja inni 

á heimilum skerðir samskiptin. Enska hefur orðið fyrirferðarmeiri í málumhverfi barna og 

unglinga eftir innreið snjalltækjanna og hefur það óneitanlega haft áhrif á málþroska þeirra. 

Máltökuskeið er talið ná fram að kynþroska en börn eru þó móttækilegust fyrstu sex til níu 

árin. Efni á ensku í formi tölvuleikja, barnaefnis, sjónvarpsþátta, mynda og á 

samfélagsmiðlum hefur því mikil áhrif á málþroska barna. Áhrifa enskunnar er farið að gæta 

bæði hvað varðar form íslenskunnar, í orðaforða, framburði, beygingum og setningagerð, og 

í notkun á henni (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). 

2.4.2 Tvítyngi eða tungumáladauði? 

Börn sem alast upp við tvö tungumál á máltökuskeiði verða tvítyngd og þykir það verðmætur 

eiginleiki. Rannsóknir sýna að tvítyngi hefur meðal annars jákvæð áhrif á vitsmunaþroska. Því 

er jákvætt fyrir einstaklinginn að vera tvítyngdur en fyrir lítil málsamfélög, eins og það 

íslenska, getur tvítyngi verið neikvætt því það getur verið undanfari málfarsdauða. Virðing 

fyrir þjóðtungunni minnkar þar sem notagildi hennar er talið minna en hins tungumálsins á 

alþjóðavettvangi. Aukin notkun á ensku á máltökuskeiði barna getur orðið til þess að börn 

verða í meiri mæli tvítyngd. Sé viðhorf þeirra til enskunnar betra en til íslenskunnar getur 

það svo leitt til þess að þau velji frekar að nota ensku í framtíðinni en íslensku. Þarna hefur 

snjalltækjavæðingin mikil áhrif (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016). 

Fyrstu niðurstöður rannsóknar Eiríks Rögnvaldssonar og Sigríðar Sigurjónsdóttur, sem 

greint var frá í kafla 2.4.1, gefa til kynna að um þriðjungur ungs fólks á aldrinum 13-15 ára tali 

gjarnan ensku við íslenskumælandi fólk í aðstæðum þar sem allir skilja og tala íslensku. Þetta 

kemur fram í viðtali við Sigríði um rannsóknina sem birtist í Morgunblaðinu 9. mars 2018. Þar 

segir Sigríður að rannsóknin sýni einnig að yngstu kynslóðinni þykir kunnátta og færni í 

íslensku minna mikilvæg en eldri þátttakendum rannsóknarinnar. Þátttakendum í 

aldurshópnum 13-15 ára þykir einnig jafnt mikilvægi þess að búa yfir góðri færni og kunnáttu 
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í ensku og íslensku. Rannsakendur telja niðurstöður sýna að mikilvægt sé að breyta viðhorfi 

til íslenskunnar, að byggja upp jákvætt viðhorf til tungumálsins, sérstaklega hjá börnum og 

unglingum, eigi íslenska að lifa snjalltækjaöldina af (Þórunn Kristjánsdóttir, 2018). 

2.4.3 Áhrif samfélagsmiðla og netnotkunar á geðheilbrigði barna og unglinga 

Sassa Eyþórsdóttir iðjuþjálfi sagðist í viðtali við Morgunvaktina á RÚV 10. júlí 2018 sjá 

aukningu á kvíða, þunglyndi og einangrun vegna tölvuleikja og samfélagsmiðla meðal 

unglinga en hún hefur starfað með aldurshópnum í einum stærsta gagnfræðaskóla landsins, 

Hagaskóla. Sassa segir samfélagsmiðlana bjóða upp á að unglingar séu mikið að fylgjast með 

því sem aðrir eru að gera og líf vina þeirra og félaga birtist þeim oftar en ekki sem 

glansmyndir á miðlunum. Þá sé pressa á unglingana að fá ýmiss konar svörun á eigin síður á 

samfélagsmiðlum og það skapi kvíða þeirra á meðal, svörun á samfélagsmiðlum er orðin 

mikilvægari hlekkur þegar kemur að sjálfsmynd unglinga en svörun í lífi þeirra í raunheimi. 

Sassa segir stúlkur frekar finna fyrir kvíða vegna samfélagsmiðla en drengi, hjá þeim megi 

hins vegar sjá svipaða þætti tengda notkun á tölvuleikjum. Hún segist verða vör við 

einmanaleika hjá drengjum því þeir séu gjarnan fastir í að hittast í tölvuheimi fremur en í 

raunheimi. Þá segir Sassa það átakanlegt að fylgjast með samskiptum unglinga á göngum 

skólans og í matsal því þar grúfi flestir sig yfir símana sína í stað þess að eiga í mannlegum 

samskiptum þar sem reynir á líkamstjáningu, raddblæ og augnsamband og unglingarnir séu 

að fara á mis við að þjálfa þá hæfni (Halla Harðardóttir, 2018, b).  

 Í sama streng tekur Hermundur Sigmundsson, prófessor í lífeðlislegri sálfræði við 

Háskólann í Þrándheimi, í viðtali við Morgunvaktina á RÚV 5. júlí 2018. Niðurstöður 

rannsóknar sem Hermundur birti nýlega og fjallaði um í fyrrgreindu viðtali benda til að 

streita, álag og líkamlegir verkir séu að aukast á meðal norskra unglinga, sérstaklega hjá 

stúlkum, og vill hann tengja það við veika sjálfsmynd sem snýr að notkun samfélagsmiðla og 

tölvunotkun. Unglingar eyði miklum tíma fyrir framan skjá en hreyfi sig minna og hafi það 

bein áhrif á líkamlegt og andlegt ástand þeirra. Hermundur gagnrýnir einnig að verið sé að 

ýta tækni inn í skólakerfið án þess að þar að baki séu rannsóknir til að meta árangurinn af 

slíku (Halla Harðardóttir, 2018, a).  

 Breska vísindakonan Susan Greenfield, sem starfar við rannsóknir við Oxford-háskóla í 

Bretlandi, telur samfélagsmiðla og tölvuleiki hafa mikil áhrif á næstu kynslóð barna hvað 

varðar vitsmuna- og tilfinningaþroska. Þetta kemur fram í viðtali við Greenfield við breska 
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vefmiðilinn The Telegraph 6. ágúst 2018. Þar segist Greenfield hafa miklar áhyggjur af því að 

færni barna og unglinga í mannlegum samskiptum, færni þeirra til að hugsa sjálfstætt og til 

að sýna samkennd og samhygð sé dvínandi. Samfélagsmiðlar og tölvuleikir veiti börnum 

stöðuga örvun og augnabliksánægju (e. instant gratification) sem geri það að verkum að þau 

verði eirðarlaus og pirruð þegar þau fá ekki þá stöðugu mötun sem þau eru vön í gegnum 

samfélagsmiðlana og tölvuleikina. Greenfield telur mikilvægt að börn taki frekari þátt í 

athöfnum sem hafa upphaf, miðju og endi á borð við aukna líkamlega hreyfingu og lestur 

bóka. Hún kallar jafnframt eftir auknu eftirliti foreldra með netnotkun barna sinna sem og 

skýrum reglum og skyldum á framleiðendur samfélagsmiðla og leikja til að vernda börn og 

unglinga fyrir skaða (Hymas, 2018). 

2.4.4 Seigla og þrautseigja á undanhaldi? 

Neikvæðu áhrifin á unglinga af völdum snjalltækja geta verið margvísleg eins og Sigrún 

Þórisdóttir sálfræðingur fjallar um í grein sinni Hvað fæ ég mörg like í dag? sem birtist í 

Fréttblaðinu 24. febrúar 2018. Þar segir Sigrún að börn og unglingar séu oftar en ekki í 

símunum sínum þegar þau eru saman í stað þess að eyða tíma í að spjalla eða leika sér og 

hafi það áhrif á þjálfun þeirra í félagslegum samskiptum. Samtal augliti til auglitis, klapp á bak 

og faðmlag, hreyfing og útivera skipti miklu máli fyrir heilaþroska barna. Séu þessir þættir 

ekki þjálfaðir geti það haft áhrif á greind barna og unglinga, seiglu þeirra og getu til að þola 

álag og takast á við erfið og krefjandi verkefni (Sigrún Þórisdóttir, 2018).  

Í grein sinni fjallar Sigrún einnig um fyrirlestur Björns Hjálmarssonar, sérfræðings á 

Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, árið 2017 en þar kom fram að um níutíu prósent 

kennara telji að tæknivæðing síðustu ára hafi haft þau áhrif á börn og unglinga að þau eigi 

erfiðara með einbeitingu, truflist auðveldar en áður og haldi illa athygli. Fimmtíu prósent 

kennara fannst einnig hafa dregið úr færni barna og unglinga til heimanáms og hæfni þeirra 

til gagnrýninnar hugsunar. Sjötíu og sex prósent kennara telja nemendur yfirleitt flýta sér að 

leita svara í stað þess að gefa sér tíma til að leita að góðu og vel ígrunduðu svari við 

spurningum og sextíu prósent kennara töldu að skrifleg færni væri á undanhaldi sem og 

mannleg samskipti (Sigrún Þórisdóttir, 2018).  

Þó eru ekki allir kennarar á einu máli um að snjallsímar séu skólastarfi til trafala. 

Kennari í Borgarhólsskóla á Húsavík nýtir snjallsímana mikið í kennslu og notast við MET 

aðferðina (með eigið tæki) í kennslu. Fram kemur í viðtali við þennan tiltekna kennara í 
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útvarpsþættinum Speglinum á RÚV 5. apríl 2017 að hann noti samfélagsmiðilinn Facebook 

mikið til að miðla upplýsingum og nemendur skili verkefnum jafnvel á miðlinum Instagram. 

Hann telur að notkun símanna í kennslustundum kveiki meiri áhuga hjá nemendum á 

námsefninu. Símarnir séu komnir til að vera og með notkuninni sé skólinn að kenna 

nemendum fjölbreyttar leiðir til að nota símann sem og að kenna þeim ábyrga nethegðun 

(Arnhildur Hálfdánardóttir, 2017).  

2.4.5 Skiptir máli að stýra skjánotkun barna og unglinga? 

Skjátími er sá tími sem einstaklingur eyðir fyrir framan skjá á borð við tölvur, sjónvarp og 

snjallsíma. Í nútímasamfélagi þar sem sífellt yngri börn eiga sinn eigin snjallsíma og 

leikjatölvur er mikilvægt að setja þeim mörk um notkun. Árið 2016 settu Samtök bandarískra 

barnalækna fram viðmið um skjánotkun barna þarlendis þar sem áhersla var lögð á þátt 

uppalenda í að stjórna skjátíma og netnotkun barna sinna og að kenna þeim ábyrga 

nethegðun. Ástæða þótti til að setja fram slík viðmið til að sporna gegn því að skjátími hefði 

af börnum leiktíma, tíma til lærdóms, tíma til samræðna sem og svefn. Þar var mælt með að 

börn 6 ára og eldri, allt upp á unglingsár, fengju afmarkaðan tíma á hvert skjátæki heimilisins 

og gæta þyrfti að því að skjánotkunin hefði ekki áhrif á svefn, heilsusamlega hreyfingu og 

aðra þætti mikilvæga til að halda heilsu. Þá ætti einnig að halda skjánotkun frá matarborðinu 

sem og svefnherberginu. Mikilvægt væri jafnframt að ræða reglulega við börn og ungmenni 

um ábyrga nethegðun, netreglur og netöryggi (American Academy of Pediatrics, 2016). 

 Alicia Blum-Ross og Sonia Livingstone við London School of Economics and Political 

Science gáfu út skýrslu með ráðleggingum um netnotkun barna og ungmenna. Í skýrslunni er 

fjallað um kosti og galla netnotkunar. Helstu áhættuþætti netnotkunar barna og unglinga 

telja þær stöllur vera neteinelti, sendingar nektarmynda í leyfisleysi og misnotkun 

persónuupplýsinga, greiðan aðgang að óviðeigandi efni á borð við ofbeldi og klám, hættu á 

að netníðingar villi á sér heimildir til að komast í samband við fórnarlömb, óviðeigandi 

auglýsingar, snjallforrit sem fela í sér peningaplokk og annað nettengt peningasvindl. Þrátt 

fyrir að hætturnar séu margar þá segja Blum-Ross og Livingstone að mikilvægt sé að hafa í 

huga þá kosti sem netnotkun barna kunni að fela í sér. Hægt sé að nota tæknina til að sækja 

fróðleik, í námi og sköpun, tæknin auðveldi og styrki jafnframt tengsl við bæði fjölskyldu og 

vini sem búa fjarri sem og auðveldi samskipti milli ýmissa hópa, jafnvel landshorna á milli 

(Blum-Ross og Livingstone, 2016). 
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 Þær Blum-Ross og Livingstone mæla ekki með því að börn séu svipt tækninni 

algjörlega heldur þurfi að kenna þeim ábyrga notkun og tímastjórnun og hagnýtingu 

tækjanna. Þá séu foreldrar fyrirmyndir barna sinna í skjánotkun og skiptir því miklu máli 

hvernig þeir haga notkun sinni inni á heimilinu. Jákvætt viðmót foreldra til snjalltækja skiptir 

einnig miklu máli þegar kemur að því að móta viðhorf barna þeirra. Þær telja þó ekki að setja 

þurfi öll börn og unglinga undir sama hatt hvað varðar takmarkanir á skjátíma heldur þurfi 

foreldrar að huga að fimm atriðum hvað varðar notkunina; hvort barnið sofi nóg og lifi 

heilbrigðu lífi, hvort félagsleg tengsl barnsins séu eðlileg, að barnið taki virkan þátt í 

skólastarfi og gangi vel í námi, hvort barnið sinni áhugamálum og að lokum hvernig 

netnotkun barnsins sé, hvort hún sé lærdómsrík og barnið hafi gaman af henni. Séu svörin 

við þessum spurningum jákvæð þá þurfi foreldrar ekki að hafa áhyggjur af netnotkun barna 

sinna (Blum-Ross og Livingstone, 2016). 

 Hérlendis hefur þótt ástæða til að setja viðmið um skjánotkun barna og unglinga og 

gaf Akureyrarbær út slík viðmið árið 2017. Þar voru mismunandi aldursviðmið, allt frá 

leikskólaaldri upp í ungmenni, og jókst skjátími jafnt og þétt eftir hækkandi aldri en 

sammerkt með öllum hópum var að matarborð og rúm væru skjálausir staðir. Þar var mælt 

með að unglingar í 8.-10. bekk eyddu ekki meira en 180 mínútum á dag, eða þremur 

klukkustundum, við skjá (Ragnar Hólm, 2017).  

 Þótt ekki séu allir sammála um afmörkun skjátíma geta flestir sammælst um að 

mikilvægt sé að kenna börnum og unglingum ábyrga netnotkun. Notkun snjalltækja eftir 

kvöldmatartíma hefur jafnframt slæm áhrif á alla aldurshópa, jafnt börn sem fullorðna, og er 

ástæðan meðal annars sú að birtan úr tækjunum hefur áhrif á svefnhormónið melatinin en 

hormón þetta kallar fram eðlilega syfju að kvöldi til (Sigrún Þórisdóttir, 2018).  

Gunnar Jóhannsson læknir sagði, í viðtali við Morgunútvarpið á RÚV 15. júlí 2017, að 

mikilvægt væri að takmarka notkun barna og unglinga á snjallsímatækjum og ráðlagði að 

börnum og unglingum væri ekki leyft að hafa snjallsíma með sér inn í svefnherbergi, birtan af 

símunum sé mikið áreiti fyrir þau og svo séu þau gjarnan að skoða símana langt fram eftir 

nóttu og jafnvel dæmi um að þau séu að vakna á nóttunni sérstaklega til að skoða símana 

(Dagný Hulda Ólafsdóttir, 2017).  

 Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á mikilvægi þess að foreldrar setji börnum sínum 

mörk þegar kemur að netnotkun þá benda rannsóknir til þess að þeir geri það ekki í mörgum 

tilvikum og margir foreldrar hafi litla hugmynd um hversu miklum tíma börn þeirra eyði á 
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netinu og hvað þau séu að gera þar. Þá hafa rannsóknir jafnframt sýnt fram á að þau börn 

sem eiga foreldra sem setja þeim mörk, veita þeim eftirfylgni og taka þátt í daglegu lífi þeirra 

eru ólíklegri til að þróa með sér netávana. Því má segja að afskipti foreldra af netnotkun 

barna þeirra dragi úr því að notkunin skaði börnin (Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og 

Kjartan Ólafsson, 2014). 

2.4.6 Reglur um notkun snjallsíma í grunnskólum  

Ekki eru til samræmdar reglur um notkun snjallsíma í íslenskum grunnskólum. Þó eru reglur 

um snjallsíma í skólum á heimasíðu Umboðsmanns barna en þar kemur fram að 

skólastarfsfólki sé ekki heimilt að taka snjallsíma af nemendum á skólatíma, slíkt brjóti á 

eignarrétti þeirra. Hins vegar sé mikilvægt að notkun snjalltækja trufli ekki börn og unglinga 

við nám og því geti skólar sett ákveðnar reglur hvað varðar notkun snjalltækja á skólatíma. 

Aldrei sé þó heimilt að neyða nemendur til að láta snjalltæki í þeirra eigu af hendi. Mælt er 

með að skólar setji skýrar reglur um snjallsímanotkun á skólatíma og við reglusetningu sé 

mikilvægt að hafa nemendur með í ráðum, þá sé mun líklegra að þeir fylgi reglunum og 

skólastarfið gangi vel (Umboðsmaður barna, 2015). 

 Í Frakklandi hefur gilt allsherjar bann við notkun snjallsíma á skólatíma í þarlendum 

grunnskólum síðan í september 2018. Frönsk yfirvöld sögðu ákvörðun sína um bannið tekna 

út frá heilsu almennings þar sem nemendur hefðu áður, í miklum mæli, eytt tíma sínum á 

milli kennslustunda og í frímínútum og matarhléum á bak við skjáinn í stað þess að tala 

saman og mynda félagsleg tengsl (World economic forum, 2017). 

 Grunnskóli Húnaþings vestra lagði bann við notkun snjallsíma á skólatíma í september 

2018. Fram kemur í frétt á heimasíðu skólans að ástæður fyrir banninu hafi verið tvær, 

annars vegar ný persónuverndarlög sem gera mjög strangar kröfur um myndbirtingar og 

upptöku myndskeiða án vitundar og samþykkis og svo hins vegar vísbendingar um að notkun 

snjalltækja hafi miður góð áhrif á nemendur í námi og samskiptum (Grunnskóli Húnaþings 

vestra, 2018). Á heimasíðu skólans mátti svo finna frétt í mars 2019 um að til stæði að 

endurskoða símareglurnar og starfsfólk, nemendur og foreldrar tækju þátt í þeirri greiningu 

(Grunnskóli Húnaþings vestra, 2019). 
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður sagt frá rannsókninni, undirbúningi hennar, skipulagi og framkvæmd. 

Fjallað verður um aðferðafræði rannsóknarinnar, öflun gagna og greiningu þeirra sem og 

siðferðislega þætti sem varða rannsókn sem þessa. 

3.1 Markmið rannsóknarinnar 

Sem kennari á unglingastigi er reynsla mín sú að nemendur eigi margir hverjir erfitt með að 

hemja símanotkun sína innan veggja skólans og ég hef áhyggjur af því að það komi niður á 

málnotkun þeirra. Ég ræddi þetta meðal annars við Guðnýju Sigríði Sigurðardóttur, vinkonu 

mína og samnemanda í Háskólanum, sem einnig upplifir svipað í kennslu hjá sér, og langaði 

okkur að rannsaka þetta frekar til að sjá hvort áhyggjur okkar ættu við rök að styðjast eða 

væru óþarfar. Ég ákvað því að skoða áhrif snjallsímans á málnotkun nemenda á unglingastigi 

að mati kennara, foreldra og nemendanna sjálfra, en Guðný Sigríður ákvað að gera svipaða 

rannsókn en skoða áhrif á lesskilning. Var ætlun okkar að rannsóknirnar myndu styðja hvor 

við aðra þar sem málnotkun og lesskilningur eru nátengd fyrirbæri. Einnig fannst mér upplagt 

að skoða hvort viðmælendum mínum þætti snjallsímanotkun hafa haft áhrif á seiglu og 

þrautseigju unglinga í námi þeirra og á félagsleg samskipti þeirra. 

Við Guðný Sigríður fengum sama leiðbeinanda og sérfræðing fyrir verkefni okkar og 

leyfi til þess að nýta gögn hvor frá annarri og lögðum upp með svipaða viðtalsramma til að ná 

fram sem ýtarlegustum upplýsingum sem gætu gagnast í rannsóknir okkar beggja. Markmið 

rannsóknar minnar var þannig að kanna hvort notkun snjallsíma hafi áhrif á málnotkun og 

lesskilning nemenda á unglingastigi og svara eftirfarandi rannsóknarspurningum sem ég lagði 

upp með í byrjun: 

 

• Hvaða áhrif hafa snjallsímar haft á málnotkun unglinga að mati unglinganna 

sjálfra, kennara og foreldra?   

• Hefur notkun snjallsíma og snjallforrita áhrif á úthald unglinga í lestri og námi 

almennt að mati unglinganna sjálfra, kennara og foreldra? 

• Hefur notkun snjallsíma áhrif á félagsleg tengsl unglinga og samskipti þeirra á 

milli að mati unglinganna sjálfra, kennara og foreldra?   
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3.2  Val á rannsóknaraðferð og þátttakendum 

Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að skilja eitthvert fyrirbæri frekar en að spá fyrir 

um eitthvað. Rannsakandi þarf að gæta að hlutleysi og vera vakandi fyrir því að eigin 

fyrirframgefnar hugmyndir um rannsóknarefnið hafi ekki áhrif á rannsóknina og niðurstöður 

hennar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 

Ég valdi að notast við eigindlega rannsóknaraðferð í rannsókn minni og tók viðtöl við 

þátttakendur, bæði einstaklingsviðtöl og við rýnihóp. Mér fannst henta betur viðfangsefninu 

að ræða við þátttakendur heldur en að leggja fyrir þá spurningalista og kom á daginn að oft 

sköpuðust mjög áhugaverðar og skemmtilegar umræður.  

Úrtök í rannsókn minni voru svokölluð tilgangsúrtök þar sem ég valdi þátttakendur 

sem hentuðu best markmiði rannsóknar minnar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Ég valdi að 

taka viðtal við þrenns konar hópa; fimm nemendur úr 10. bekk grunnskólans, fimm kennara 

sem annaðhvort hafa kennt íslensku eða námsgrein þar sem mikið reynir á íslenska 

málnotkun síðustu tíu ár, og svo þrjá foreldra sem áttu börn í unglingadeild fyrir tíma 

snjallsímans og svo eftir að snjallsíminn kom til sögunnar.  

Ég beitti tveimur mismunandi aðferðum við að afla gagna. Nemendurna fimm fékk ég 

til mín í hópviðtal en nemendurnir mættu þá til mín til að ræða við mig sem rannsakanda og 

einnig við hvert annað um viðfangsefni rannsóknarinnar. Ég tók svo einstaklingsviðtöl við 

aðra þátttakendur í rannsókninni með það að markmiði að afla gagna með beinum 

orðaskiptum og samræðum (Sigríður Halldórsdóttir, 2016).  

3.2.1 Viðtalsrammar 

Ég var með fyrirfram ákveðna viðtalsramma fyrir hvern hóp um sig. Allir viðmælendur í 

hópnum fengu sömu spurningar og var það gert til þess að afla sömu upplýsinga frá öllum 

þátttakendum í hverjum hópi fyrir sig. Þá voru viðtalsrammarnir þrír að mörgu leyti með 

álíka spurningar en þó aðeins aðlagaðir hverjum hópi viðmælenda fyrir sig. Viðtalsrammi 

fyrir hópvitalið við nemendur samanstóð af ellefu spurningum til að leiða viðtalið, 

viðtalsrammi fyrir einstaklingsviðtöl við kennara var sex spurningar og viðtalsrammi við 

foreldra innhélt sjö spurningar. Flestar spurningar í viðtalsrömmunum voru opnar 

spurningar, þar sem svarkostir voru ekki ákveðnir fyrirfram heldur þátttakendum gefinn 

kostur á að svara eins og þeir sjálfir kjósa. Einstaka spurningar voru lokaðar spurningar þar 
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sem svarmöguleikar voru fyrirfram ákveðnir (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). Sjá má 

viðtalsramma í viðauka B. 

3.3 Öflun gagna 

Ég hóf að afla gagna í maí 2018 en þá fékk ég nemendurna fimm til mín í hópviðtal. Um var 

að ræða fjórar stúlkur og einn dreng sem öll þekkjast og voru í sama skólanum og tók ég 

hópviðtalið við þau í kennslustofu í skólanum þeirra. Ég fékk leyfi hjá skólastjóra 

nemendanna áður en ég ræddi við þá um að taka þátt í rannsókn minni. Nemendurnir sem 

tóku þátt þurftu svo að skila til mín leyfisbréfi með undirritun forráðamanna áður en viðtal 

hófst þar sem gerð var grein fyrir rannsókninni í meginatriðum, tilgangi hennar og 

markmiðum, og viðtalsrammi útlistaður. 

Kennarana fimm hitti ég hvern fyrir sig og ræddi við þá í einrúmi sem og foreldrana 

þrjá. Alla átta þátttakendurna í einstaklingsviðtölunum sótti ég heim og voru viðtölin tekin í 

júní og júlí 2018. Kennarar og foreldrar sem tóku þátt fengu einnig að sjá viðtalsrammann 

fyrir viðtal og fengu upplýsingar um rannsóknarefnið og tilgang og markmið rannsóknarinnar. 

3.4 Gagnagreining 

Öll viðtöl rannsóknarinnar voru hljóðrituð. Munnlegt samþykki fékkst frá kennurum en 

skriflegt samþykki þurfti frá forráðamönnum nemenda þar sem þeir voru allir undir lögaldri. 

Nemendurnir höfðu þó allir veitt munnlegt samþykki áður en falast var eftir skriflegu 

samþykki forráðamanna.  

Eftir að gögnum hafði verið safnað voru viðtölin afrituð inn í ritvinnsluforritið Word, 

rannsakandi hlustaði svo á viðtölin aftur og las þau yfir í leiðinni til að tryggja að öll gögn 

hefðu verið rétt skráð. Þar næst voru viðtölin litakóðuð þar út frá eftirfarandi spurningum: 

• Hvaða áhrif hafa snjallsímar haft á málnotkun unglinga að mati kennara 

foreldra og unglinganna sjálfra?   

• Hefur notkun snjallsíma og snjallforrita áhrif á úthald unglinga í lestri og námi 

almennt að mati kennara, foreldra og unglinganna sjálfra? 

• Hefur notkun snjallsíma áhrif á félagsleg tengsl unglinga og samskipti þeirra á 

milli að mati kennara, foreldra og unglinganna sjálfra?   

• Er þörf á samræmdum reglum varðandi snjallsímanotkun í unglingadeildum 

grunnskóla að mati kennara, foreldra og unglinganna sjálfra? 
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Þannig mátti skipta rannsókninni í fjögur megin þemu; áhrif snjallsíma á málnotkun unglinga, 

áhrif snjallsíma á úthald og seiglu unglinga í námi, áhrif snjallsíma á félagsleg tengsl unglinga 

og loks hvort þörf væri á samræmdum reglum um notkun snjallsíma í unglingadeildum 

grunnskólans.  

 Þemun fjögur spruttu út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum og tilgátum 

rannsakanda sem lagt var af stað með í upphafi rannsóknar: 

• Hvaða áhrif hafa snjallsímar haft á málnotkun unglinga að mati unglinganna 

sjálfra, kennara og foreldra?   

• Hefur notkun snjallsíma og snjallforrita áhrif á úthald unglinga í lestri og námi 

almennt að mati unglinganna sjálfra, kennara og foreldra? 

• Hefur notkun snjallsíma áhrif á félagsleg tengsl unglinga og samskipti þeirra á 

milli að mati unglinganna sjálfra, kennara og foreldra? 

 

Í skráningu á niðurstöðum rannsóknarinnar var notast við beinar tilvitnanir frá viðmælendum 

til að styðja við túlkun rannsakanda og þegar dregnar voru ályktanir í niðurstöðum. Allir 

viðmælendur fengu annað nafn í rannsókninni þegar vitnað var í orð þeirra og hvergi komu 

fram persónulegar upplýsingar um þá. Þá verður öllum gögnum eytt þegar 

meistaraverkefnið, sem byggir á rannsókninni, er fullunnið og tilbúið. 

3.5 Siðferðilegir þættir 

Mikilvægt er að huga að siðferðilegum þáttum þegar kemur að eigindlegum rannsóknum þar 

sem viðtöl eru gjarnan á persónulegum nótum og friðhelgin og persónuverndin sérlega 

mikilvæg.  

 Öllum viðmælendum var gerð grein fyrir því að fyllstu nafnleyndar yrði gætt í 

rannsókninni og skráningu á niðurstöðum hennar. Þátttakendur sem voru sjálfráða gáfu 

munnlegt samþykki fyrir rannsókn eftir að hafa verið gerð grein fyrir um hvað rannsóknin 

snerist. Haft var samband við forráðamenn þeirra þátttakenda sem ekki höfðu náð 

sjálfræðisaldri og óskað eftir skriflegu samþykki fyrir þátttöku barna þeirra í rannsókninni. 

Allir þátttakendur fengu að sjá viðtalsramma áður en viðtal hófst og var gerð grein fyrir því 

að ef þeir kæmu að spurningu sem þeir ekki vildu svara þá hefðu þeir fullan rétt á að sleppa 

því að svara henni. Allir viðmælendur voru fullkomlega meðvitaðir um að viðtal við þá væri 
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tekið upp og gáfu munnlegt samþykki fyrir því. Enginn þátttakandi neitaði að svara einstakri 

spurningu og enginn þátttakandi hætti þátttöku í miðri rannsókn.  

 Allra gagna var vandlega gætt meðan á rannsókn stóð og verður þeim eytt um leið og 

meistaraverkefnið sem byggt er á rannsókninni verður tilbúið.  

 Engum viðkvæmum persónuupplýsingum var safnað í rannsókninni en þrátt fyrir það 

var hún tilkynnt til Persónuverndar þar sem ólögráða einstaklingar voru á meðal þátttakenda 

rannsóknarinnar.  

3.6 Gæði rannsóknar 

Ýmis atriði geta haft áhrif á gæði rannsóknar, til að mynda eigin skoðun þess sem 

framkvæmir rannsókn. Rannsakandi reyndi að koma í veg fyrir að eigin skoðun hefði áhrif á 

þátttakendur með því að hafa góðan spurningaramma ákveðinn fyrirfram og kynna hann 

fyrir þátttakendum. Þá gætti rannsakandi þess að viðra ekki eigin skoðanir við viðmælendur í 

viðtölum og miklu máli skipti að spurningar væru ekki leiðandi heldur opnar. 

 Við úrvinnslu gagna voru það svör viðmælenda sem stýrðu ferðinni en ekki túlkun 

rannsakanda. Dregin voru saman þau svör viðmælenda sem áttu saman og notast við beinar 

tilvitnanir til að undirstrika niðurstöður.   

 Allir þátttakendur kenndu íslensku á unglingastigi með einum eða öðrum hætti á 

þeim tíma sem viðtöl voru tekin og hafa kennt fagið síðan fyrir tilkomu snjallsímanna og hafa 

því mikla reynslu og skoðun á faginu og öðru sem því tengist.  

 Helstu annmarkar rannsóknarinnar eru hversu fáir þátttakendur hennar voru og 

yfirfærslugildi hennar því takmarkað. Þá er ekki um eiginlegar mælingar að ræða í 

niðurstöðum rannsóknarinnar heldur aðeins mat þátttakenda á því hver áhrif 

snjallsímanotkunar kunna að vera á málnotkun og orðaforða unglinga, seiglu og þrautseigju í 

námi þeirra og félagsleg samskipti þeirra. 



32 

4 Þátttakendur í rannsókninni  

Hér verður sagt stuttlega frá þátttakendum í rannsókninni. Öllum þátttakendum voru gefin 

dulnefni svo ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra.  

4.1 Hópviðtal við nemendur 

Tekið var hópviðtal við fimm nemendur og voru þeir allir að ljúka 10. bekk þegar hópviðtalið 

var tekið. Þeir voru allir í sama grunnskóla og voru nemendur skólans um það bil 500 en 

nemendur á unglingastigi um 250. Allir stefndu nemendurnir á áframhaldandi bóknám að 

loknu skyldunáminu. 

4.1.1 Davíð 

Davíð var eini strákurinn í hópviðtalinu við nemendur og eini karlkyns þátttakandinn í 

rannsókninni. Davíð fékk sinn fyrsta snjallsíma við 12 ára aldur, árið 2012, og segist hafa 

verið mjög ánægður með nýja símann sem hann keypti sér sjálfur. Hann notaði símann helst 

til að hlaða niður leikjum og spila þá en var lítið sem ekkert á samfélagsmiðlum. Hann var 

mjög sáttur við að geta loks spilað tölvuleiki í símanum. 

 Davíð leggur stund á karate í frítíma sínum og kemur einnig að þjálfun yngri barna í 

íþróttinni. Hann segir samfélagsmiðla lítið trufla sig en eyðir þó einhverjum tíma á hverjum 

degi í að spila tölvuleiki í snjallsímanum.  

4.1.2 Hanna 

Hanna var á 13. aldursári þegar hún fékk sinn fyrsta snjallsíma, um jólin í 6. bekk. Hanna, sem 

átti takkasíma fyrir, var mjög ánægð með fyrsta snjallsímann, að eiga eitthvað glænýtt eins 

og snjallsíma því þeir voru þá nokkuð nýir af nálinni hjá börnum og unglingum. Hún var mjög 

ánægð með að vera með í þessu nýja æði í samfélaginu á þessum tíma, eins og hún orðaði 

það. Hanna hafði áður átt takkasíma en fannst rosalega flott að geta snert skjáinn á nýjum og 

flottum síma. 

 Hanna hefur aldrei stundað tónlistarnám og segist sakna þess að hafa misst af slíku. 

Hún segist jafnframt eyða meiri tíma í að skoða snjallsímann sinn heldur en hún myndi vilja.  

4.1.3 Harpa 

Harpa var í kringum 12 ára aldurinn þegar hún fékk sinn fyrsta snjallsíma. Harpa var 

gríðarlega ánægð með að fá snjallsíma sem hún segist loks hafa fengið eftir að hafa suðað 
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talsvert í foreldrum sínum en fyrir átti hún takkasíma. Hún segir það hafa verið mjög góð 

tilfinning að tilheyra ekki lengur minnihlutahópnum sem ekki átti snjallsíma. Henni fannst 

hún allt í einu tilheyra hópi jafningja sinna betur og fékk hún mikið hól frá vinum sínum fyrir 

símann sem var af gerðinni I-phone og sá nýjasti sinnar tegundar á markaðnum á þessum 

tíma. Hún man eftir að hafa upplifað þá tilfinningu að vera sérstök vegna nýja símtækisins og 

fengið viðurkenningu frá jafnöldrum. 

 Harpa hefur mikinn áhuga á leiklist, söng og dansi og leggur stund á slíkt í frítíma 

sínum auk þess að stunda nám í fiðluleik og spila á gítar. Hún segist þó ekki eyða nægum 

tíma í tónlistina því svo mikill tími á dag fari í að skoða snjallsímann. 

4.1.4 Anna 

Anna var 13 ára þegar hún fékk snjallsíma í fyrsta sinn en hún átti takkasíma áður. Hún man 

eftir að hafa öfundað Hörpu af I-phone símanum sem hún fékk og vildi eignast svoleiðis. 

Henni bauðst svo að fá gefins notaðan I-phone frá skyldmenni og þáði það með þökkum. Hún 

man eftir að hafa verið mjög ánægð með að fá I-phone og geta verið eins og Harpa vinkona 

hennar, fannst það mjög gaman. 

 Anna leggur stund á frjálsar íþróttir og er auk þess í tónlistarnámi en hún spilar á 

þverflautu. Hún segist ekki eyða miklum tíma á dag í snjallsímanum sínum, í mesta lagi 

klukkustund að meðaltali. 

4.1.5 Olga 

Olga var yngst þátttakendanna til að eignast snjallsíma en hún fékk sitt fyrsta tæki í 10 ára 

afmælisgjöf. Hennar fyrsti sími var lítill LG sími en það var jafnframt fyrsta símtæki sem hún 

eignaðist, hún átti ekki takkasíma fyrir eins og hinir í hópnum. Olga man eftir mikilli vellíðan 

með að fá loksins síma, hún á systur sem er fimm árum eldri og fékk sú síma 10 ára, Olga hafi 

því verið búin að bíða í fimm ár eftir að fá síma. Olgu rámar í að hafa verið nokkuð snemma 

komin með snjallsíma miðað við jafnaldra en telur þó að einhverjir á hennar aldri hafi verið 

komnir með slíka síma á sama tíma. 

 Olga stundaði áður handbolta en er nú hætt í íþróttinni. Hún var einnig í 

tónlistarnámi áður og hefur mjög gaman af því að spila á píanó og syngja. Hún segist ekki 

eiga nein sérstök áhugamál í dag nema kannski þá helst að vera í snjallsímanum sínum. Hún 

segist eyða að minnsta kosti í kringum þremur klukkustundum á dag í símanum og þá helst á 

samfélagsmiðlum.  
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4.2 Einstaklingsviðtöl við kennara 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við fimm kennara. Skilyrði fyrir þátttöku voru að hafa kennt 

íslensku eða námsgrein þar sem mikið reynir á íslenska málnotkun og skilning á unglingastigi 

í tíu ár eða lengur eða frá því fyrir tíma snjallsímans í skólakerfinu. Þetta var gert til þess að 

þátttakendur gætu borið kennsl á hvort málnotkun nemenda hafi breyst með tilkomu 

snjallsímana og ef svo er, þá á hvaða hátt? 

4.2.1 Helga 

Helga hefur kennt síðan árið 1991 eða í 27 ár. Hún kenndi smíði og á tölvur í mörg ár en fór 

svo í umsjónarkennslu í eitt ár áður en hún fór í sérkennslu árið 2007. Síðustu 11 árin hefur 

hún því starfað sem sérkennari og kennt hvað mest íslensku og stærðfræði.  

Helga er þeirrar skoðunar að málnotkun unglinga hafi hrakað síðustu ár og orðaforði 

þeirra sé fátæklegri en áður var en vill ekki meina að það sé snjalltækjum að kenna heldur 

notendum þeirra. Þá hafi tímaleysi og mikill hraði í samfélaginu mikil áhrif á lestur, lesskilning 

og málnotkun barna og unglinga. Helga er hlynnt því að símarnir séu nýttir í skólastarfi en 

segir mikilvægt að kennarar stýri notkuninni. 

4.2.2 Ásgerður 

Ásgerður hóf störf sem kennari árið 1991 og hefur því kennt í 27 ár. Fyrst kenndi hún á 

miðstigi auk þess að kenna landafræði og líffræði í unglingadeild, síðan kenndi hún bara á 

miðstigi og þá allar greinar en síðustu rúm 10 ár hefur hún kennt íslensku á unglingastigi. 

Ásgerður finnur mikinn mun á nemendum sínum eftir tilkomu snjallsímanna og telur 

þeim hafa hrakað mjög síðustu ár hvað varðar málnotkun, orðaforða, lesskilning og lestur 

almennt. Hún nefnir einnig tölvuleikinn Fortnite, sem börn og unglingar spila mikið um 

þessar mundir, og segist ekki muna eftir öðru eins æði síðan hún hóf kennslu. Ásgerður vill 

leyfa snjallsíma í skólastofunni hjá sér, hún vill ekki setja neinar reglur um notkun símanna í 

kennslustundum því hún vill að nemendur taki sjálfir ábyrgð á eigin notkun í eigin tækjum. 

4.2.3 Hildur 

Hildur hefur kennt síðan árið 2007 og kenndi þá einungis íslensku á unglingastigi. Síðar tók 

hún til við að kenna samfélagsfræði samhliða íslenskunni en hefur síðustu ár kennt 

samfélagsfræði og lífsleikni þar sem hún segir mikið reyna á málnotkun og lesskilning, bæði 

munnlega og skriflega.  
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Hildur segir snjallsímavæðinguna bæði góða og slæma, það geti verið gott að nota 

snjallsímana sem hjálpargögn í kennslustundum en það sé erfitt fyrir kennara að hafa yfirsýn 

og stjórn, þá ráði margir nemendur illa við notkun sína og séu sífellt að kíkja á símana og þeir 

því truflandi.  

Hildur finnur mun á málnotkun nemenda síðustu ár, henni finnst meira um slangur og 

slettur og málfar þeirra enskuskotnara en fyrir áratug. Hún segir nemendur oft eiga 

auðveldara að finna ensk orð yfir fyrirbæri heldur en íslensk og telur snjalltækjavæðinguna 

eiga þátt í þeim áhrifum, að enskt efni sé mikið aðgengilegra fyrir börn og unglinga núna í 

gegnum netið heldur en áður. Hún telur lesskilningi unglinga ekki endilega hafa hrakað 

heldur sé hann kannski bara betri í ensku núna á kostnað íslenskunnar en samanlagt sé hann 

á pari við það sem var áður fyrr. Þá segir hún minni mun á talmáli og ritmáli en áður, 

nemendur séu margir farnir að skila skriflegum verkefnum á talmáli frekar en að vanda til við 

ritmálið.  

4.2.4 Berta 

Berta hefur starfað við kennslu síðustu tíu ár eða síðan ári 2008. Fyrstu fimm árin kenndi hún 

einungis íslensku á unglingastigi en síðari fimm árin íslensku á unglingastigi auk þess að 

kenna samfélagsfræði í 7. bekk. 

 Berta telur öruggt að tilkoma snjallsímans hafi haft mikil áhrif á málnotkun, orðaforða 

og lesskilning unglinga síðustu ár. Hún segir nemendur almennt hafa fátæklegri orðaforða 

eftir að snjallsímarnir komu og að málfarið sé einsleitt og snautt af íslenskum orðum sem 

áður þóttu sjálfsögð í orðaforða unglinga en þess í stað mjög enskuskotið. Hún telur 

snjallsímavæðinguna eiga stóran þátt í þessari þróun þar sem efni á ensku sé nú mun 

aðgengilegra en áður og unglingar horfi meira á efni með ensku tali og texta en íslensku.  

 Berta talar sérstaklega um tölvuleikinn Fortnite, að nemendur eigi erfitt með að slíta 

sig frá honum og heimur margra hverra snúist ekki um neitt annað en leikinn, nemendur tali 

ekki um annað og verði uppstökkir og erfiðir eigi þeir að eyða tíma í heimanám á kostnað 

þess að spila leikinn. Hún segist ekki greina það að samfélagsmiðlar trufli eins mikið en muni 

ekki eftir að neitt hafi heltekið unglingana eins og Fortnite þau tíu ár sem hún hafi starfað við 

kennslu. 



36 

4.2.5 Rósa 

Rósa hefur starfað sem kennari í unglingadeild í sama skóla síðan árið 2008 og kennt íslensku 

síðan hún hóf þar störf. Hún hefur einnig kennt líffræði síðustu ár og kom um tíma að 

kennslu í lífsleikni.  

 Rósa er þeirrar skoðunar að snjallsíminn, auk annarra tækja til afþreyingar á borð við 

sjónvarp og tölvur, hafi haft mikil áhrif á málnotkun unglinga. Henni þykir málfar fátæklegra 

að orðum og enskuskotnara eftir snjalltækjavæðinguna þar sem aðgengi að ensku efni í 

gegnum Netið sé mun meira en áður og íslenskt efni aftur á móti ekki eins aðgengilegt og 

það enska.  

Þá telur Rósa notkun snjalltækja auka á athyglisbrest unglinga og viðhalda honum þar 

sem mötun sé svo hröð og ör efnisskipti í tækjum, sífellt eitthvað nýtt og spennandi efni í 

boði. Þá hafi snjalltækin, sér í lagi símarnir, einnig áhrif á félagsleg samskipti þar sem henni 

finnist að unglingar leiti fremur í afþreyingu í snjallsímunum sínum en í samskipti við 

jafningja. 

4.3  Einstaklingsviðtöl við foreldra 

Tekin voru einstaklingsviðtöl við þrjá foreldra sem allir áttu börn í grunnskóla áður en 

snjallsíminn kom inn í skólakerfið og svo eftir innreið hans. Þetta var gert til þess að skoða 

hvort þátttakendur hefðu fundið mun á málnotkun barna sinna sem voru ekki með snjallsíma 

á unglingastigi grunnskólans og svo þeirra sem voru með snjallsímann. 

 Allir þrír foreldarnir sem rætt var við áttu erfitt með að átta sig á því hvort þeir hefðu 

fundið mun á námi barna sinna fyrir og eftir snjallsímann. Allir sögðu að börn þeirra sem um 

ræddi væru svo ólík og hefðu verið í ólíku félagslegu umhverfi að erfitt væri að greina hvort 

notkun snjallsímans frekar en aðrir þættir umhverfisins hefði haft áhrif á málnotkun þeirra á 

unglingsárum. Því verður ekki gerð grein fyrir niðurstöðum þeirra viðtala þar sem þær þóttu 

ófullnægjandi og ekki bæta neinum upplýsingum við aðra hluta rannsóknarinnar. 
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5 Samantekt viðtala og niðurstöður rannsóknar  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Fjögur megin þemu voru höfð 

til hliðsjónar þegar niðurstöður voru skoðaðar; hvort snjallsímar hefðu haft áhrif á lestur og 

málnotkun unglinga, hvort snjallsímar hefðu haft áhrif á seiglu og þrautseigju í íslenskunámi 

unglinga, hvort snjallsímar hefðu haft áhrif á félagstengsl unglinga og hvort þörf væri á 

samræmdum reglum um notkun snjallsíma á unglingastigi grunnskólans. Eftir hvert þema, 

bæði í viðtalshópi kennara og viðtalshópi nemenda, kemur stutt samantekt á niðurstöðum.  

 

5.1 Niðurstöður úr viðtölum við kennara 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknar með tilliti til einstaklingsviðtala við 

kennara. Kaflanum verður skipt í fjóra undirkafla þar sem hvert og eitt þema verður til 

hliðsjónar. Í lok hvers kafla verður stutt samantekt um niðurstöður hans. 

5.1.1 Áhrif snjallsíma á lestur og málnotkun unglinga 

Þeir kennarar sem rætt var við hafa allir starfað við kennslu íslensku síðan áður en notkun 

snjallsíma hófst í þeim mæli sem nú þekkist. Allir voru þeir sammála um málnotkun unglinga 

hafi breyst töluvert síðustu ár, að málið sé orðið mun enskuskotnara og fátækara af orðum.  

 

Helga: „Já hún [málnotkunin] hefur breyst aðeins, Þau nota svona styttri talanda og 

svoleiðis, þegar þau nota snjalltækin þá stytta þau orðin til að vera fljótari að skrifa 

þannig að þar af leiðandi við notkun þessara tækja þá verður málið styttra en er þá 

ekki spurningin bara um að reyna að efla það og láta þau rita það lengra eða ég veit 

það ekki.“  

Ásgerður: „Orðaforðinn er náttúrulega bara á þvílíkt mikilli niðurleið, þau skilja bara 

ekkert svona venjuleg orð. Algjörlega, það er engin spurning. Orðaforðinn er mikið 

einfaldari, bara slangur og svona, hann er mjög einfaldur.“ 

Hildur: „það er kannski þá þetta að það er meira um slettur og þau kannski reyna að 

íslenska ensku orðin eða setja enskt orð inn í gæsalappir frekar en að þýða þau. Það 

líka tengist ekki kannski endilega snjallsímunum heldur bara símum yfir höfuð, 
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styttingarnar, að nota styttingar á orðum í sms og messenger, það ratar líka stundum 

inn í ritgerðir án þess að þau átti sig á því. Og svo þegar maður bendir þeim á það þá 

alveg bara vó, gerði ég þetta? Það er orðið eins og þau í rauninni bara sjálfkrafa stytti 

orð og þetta er orðið þeim svo eðlislægt að sjá þetta í texta að þau átta sig ekki á 

þessu.  

Berta:„Ég tel þessu klárlega hafa hrakað, fyrst og fremst orðaforðanotkunin, 

málnotkunin og beygingarnar, við erum algjörlega að tína eignarfallinu. Einföld orð, 

þau kunna ekki að fallbeygja þetta, alveg ótrúlegt. Lesskilningurinn, hann er slæmur 

líka. Tjáningarfærnin finnst mér líka hafa farið aftur, færnin í að tala við fólk, segja 

frá, ritunarfærnin líka.“   

Rósa: „Málið er orðið fátækara af orðum, feitara af enskum frösum og flestum virðist 

sama, ég tel að samfélagið þurfi á vitundarvakningu að halda. Þau kunna gjarnan 

frekar ensk hugtök heldur en íslensk svo íslenskt málfar er alltaf að verða fátækara og 

fátækara og það sem ég hef mestar áhyggjur af er að flestum unglinganna virðist 

alveg sama eða þau hreinlega átta sig ekki á þessari þróun.“  

Hildur upplifði einnig að munur á talmáli og ritmáli unglinga væri að minnka, þau notuðu í 

mun meiri mæli talmál í ritgerðum og verkefnum en áður og legðu jafnframt minni metnað í 

vinnu sína. 

Hildur: „Þá eru þau líka oft farin að skrifa talmál. Mér finnst orðið meira um það í 

ritgerðum núna að þau setji talmál frekar en ritmál, eins og þau geri sér ekki grein 

fyrir muninum, af því að þau eru kannski að lesa meira af stuttum greinum og þess 

háttar, svo þau hreinlega gera sér ekki grein fyrir muninum á ritmáli og talmáli og 

skrifa bara niður hlutina eins og þau segja það, því það er einhvern veginn bara 

vaninn. Svo líka bara skrifa þau og skila, það vantar alla yfirferð og ígrundun hjá 

þeim.“ 

Berta var þeirrar skoðunar að snjallsímavæðingin hefði haft mikil áhrif á málnotkun, málfar 

og orðaforða unglinga.  
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Berta:„Sko snjallsíminn kannski út af fyrir sig, jú hann hefur haft áhrif á málnotkun og 

þá kannski fyrst og fremst orðaforðann og beygingarfærnina. Já að verður svona 

enskuskotin mállýska sem þau tala. Eins og ég segi þá er það [málfarið] rosalega 

snautt, það er orðið mjög fátæklegt málið sem þau tala, vantar mjög mikið af góðum 

orðum þarna inn.“  

Ásgerður taldi snjallsímanotkun hafa mikil áhrif á samskipti inni á heimilum og kæmi það 

niður á málnotkun þar sem skortur væri á samtali sem áður þótti sjálfsagt. 

Ásgerður: „Það eru engin samskipti inni á heimilunum, fólk er náttúrulega bara, þú 

veist krakkarnir eru inni í herbergi að horfa á sjónvarpið, það horfir enginn saman á 

sjónvarpið, eða þú veist alltaf færri og færri, það er bara hver og einn í sínu. Og þetta, 

svo á kannski að fara að horfa á sjónvarpið saman en þá eru bara allir í símanum, líka 

fullorðna fólkið, og svo þetta að tala ekki saman, maður er kannski að senda 

tölvupóst heim og svo vita krakkarnir ekki neitt og maður bara nú, bíddu ræddu þau 

þetta ekkert við ykkur og þau bara nei. Þetta er svolítið áhyggjuefni, það vantar meira 

samtal.“  

Ásgerður, Hildur, Berta og Rósa voru sammála um að unglingar í dag væru heilt yfir fátækari 

hvað varðar orðaforða og kæmi það niður á lesskilningi þar sem orðskilningur er 

grundvallaratriði þegar kemur að lesskilningi. Þá læsu unglingar í dag almennt minna en áður 

tíðkaðist. 

Ásgerður: „Þau kunna kannski bara eitt orð yfir eitthvað á meðan við kunnum tíu sem 

við erum kannski að nota. Eins og ég segi, orðaforðinn er minni, þau hafa minna 

úthald og minni áhuga, og líka bara þetta að afþreyingin er svo mikil að það verður 

allt svo leiðinlegt.“   

Hildur: „Það vantar orðaforðann, þau eru með orðaforðann sem þau læra sem börn 

af því að það er meira talað við þau þá. Ég held að foreldrar þurfi að vera svolítið 

meira meðvitaðir um það hvað er að gerast. Ég held að þeir bara setji of mikla ábyrgð 

á að skólinn á að lagfæra þetta og sjá um þetta eins og svo margt annað, kannski 

vantar svona samfélagslega vakningu, allt samfélagið taki þátt.“   
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Berta: „Orðaforðinn hann verður einsleitari, hann verður mjög takmarkaður, ég sé að 

hvert barn kann mun færri orð. Skilningurinn, þegar við erum að vinna með 

bókmenntir og fleira, þá vantar ótrúlega einföld orð þarna inn í, orð sem að komu 

alltaf bara í gegnum samtal við foreldra og systkini og vini, kemur ekki lengur.“  

Rósa: „Ég er hrædd um stöðu íslenskunnar í kjölfar snjalltækjavæðingarinnar, 

orðaforði unglinga verður sífellt fátækari sem veldur því að lesskilningi hrakar því þau 

þurfa jú að skilja orð til að skilja texta.  

Berta lagði sérstaka áherslu á að hún teldi tölvuleiki og aukið framboð og auðvelt aðgengi að 

ensku efni spila stóra rullu hvað varðar orðaforða unglinga í dag: 

Berta: „Það kemur auðvitað inn í líka í tengslum við tölvuleikina og myndböndin, tala 

nú ekki um Netflixið, að hérna bara þegar krakkarnir eru komnir með heilu seríurnar í 

símana sína og horfa líka mjög mikið á Youtube og hérna strákarnir náttúrulega í 

tölvuleikjunum, þá er orðaforðinn, hann miðast við þennan reynsluheim. 

Helga, Ásgerður, Berta og Rósa voru samróma um að unglingar í dag læsu minna heldur en 

áður og lestaráhugi færi dvínandi og aðhald heima fyrir hvað lestur varðar væri á undanhaldi.  

Helga var þeirrar skoðunar að helst væri um að kenna áhugaleysi þeirra og foreldra á lestri. 

Helga: „Ég held bara að almennt séð sko, krakkar eru hættir að lesa og af hverju eru 

þeir hættir? Það er bara áhugaleysi eða sem sagt það er, ég veit ekki hvort það er að 

efnið er ekki nógu áhugahvetjandi eða hvað. Ég held þetta sé líka bara áhugaleysi 

foreldra, foreldrar hafa bara ekkert áhuga í rauninni, þú veist ekki allir, ég er ekki að 

alhæfa, en foreldrar, það er minni áhugi foreldra á lestri og hefur verið undanfarin ár. 

Og þegar maður er að leggja fyrir verkefni þar sem að bara að lesa til dæmis heima, 

foreldrar sinna því bara ekki. Maður er að leggja það fyrir að foreldar eigi eða þurfi til 

þess að börnin nái árangri að þá þurfa þau að fylgja þessu eftir og þau bara hafa ekki 

áhuga á því, skólinn á bara að sjá um þetta en það þarf hjálp foreldra í því. Það skiptir 

alveg miklu máli, alla leið upp í 10. bekk.“ 
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Ásgerður, Berta og Rósa voru hins vegar sammála um að mikið áreiti frá tækjum, sér í lagi 

snjallsímum, væri mikill áhrifavaldur þegar kæmi að dvínandi lestaráhuga og minna úthaldi í 

lestri. 

Ásgerður: „Ég held það sé bæði það að þau lesa minna og bara að það er annað sem 

að glepur þau, þeim finnst þetta bara leiðinlegt, þau sjá ekki tilganginn með þessu og 

svo bara þessi áunni athyglisbrestur, að geta ekki gert neitt nema stutt í einu, að 

þurfa alltaf að vera einhvern veginn að flökta á milli, horfa á sjónvarpið og vera í 

símanum, skilurðu, þú veist það er einhvern veginn, það er svo erfitt að vera bara að 

gera eitt í einu og vera bara að einbeita sér að einu í einu.“ 

Berta: „Þau lesa miklu miklu minna eftir að þau fengu símana, algjörlega. Það er ekki 

það sama að lesa 25 orða pósta eða 50 orða texta þar sem þú lest bara það sem 

kemur frá einhverjum snöppurum eða bara það sem kemur frá einhverjum 

tölvuleikjanördum. Þau lesa rosa mikið það sem kemur frá atvinnuspilurum og það 

sem þeir eru að segja. Það er náttúrulega bara þannig. Þau lesa miklu minna, þau lesa 

hægar, lesskilningurinn er slakari. Og einhvern veginn þau hafa enga þörf fyrir að 

taka upp bók, þau sjá ekki tilganginn í því og finnst það leiðinlegt. Ef þau eiga að 

fórna tíma frá Fortnite [tölvuleikur] til þess að lesa eitthvað annað þá náttúrulega 

kemur það ekki til greina.“ 

Rósa: „Áreiti í samfélaginu er mikið, snjóvarp, sími, tölvur og fjöldi afþreyinga sem 

samfélagið hefur uppá að bjóða, þar með talið í snjallsímunum. Ungt fólk er mikið til 

hætt að lesa bækur og ég tel ástæðuna vera tímaleysi sem og eirðarleysi. Margir  

nemendur ná ekki að einbeita sér nægilega lengi til að komast inn í söguþráðinn og 

missa því áhugann á því að lesa. Snjallsímarnir eru stór hluti af þessu vandamáli, 

margir taka frekar upp snjallsímann til að lesa sér til gamans frekar en að taka sér 

bók í hönd.“ 

Hildur taldi ekki að alhliða lesskilningur unglinga væri verri en hann hefði breyst talsvert 

síðustu ár og þar hallaði á íslenskuna, þar kæmu ýmsir áhrifaþættir inn aðrir en snjallsímarnir 

einir og sér. 
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Hildur: „Ég held að lesskilningur sem slíkur sé ekkert endilega að verða verri en 

lesskilningur á íslensku er að verða verri af því að þau lesa ekki jafn mikið á íslensku 

og áður, þau vantar orð, þau hafa takmarkaðan orðaforða af því að þau eru oft, þau 

kannski átta sig ekki á því sjálf, það sem þau eru að lesa er auðvitað að þjálfa lestur 

en þau lesa bara svo mikið á ensku og hlusta mikið á ensku en það tengist líka bara 

því að það er orðið auðveldara að streyma, þú ert með Netflix og Hulu og allar þessar 

veitur sem eru miklu meira á ensku þannig að umhverfið er líka farið að vera bara 

miklu meira á ensku heldur en á íslensku en snjallsímarnir náttúrulega auðvelda það 

að nemendur geta þá verið að fara á þessa miðla og jafnvel bara í skólanum. Þegar 

þau eru að finna slagorð fyrir árbókina sína setja t.d. langflestir mottóið sitt á ensku, 

líka á spjöldin til að hengja upp í stofunni sinni. Ég held eins og ég segi að henni 

[lestrargetu] hafi hrakað já á íslensku af því að umhverfið þeirra er svo mikið á ensku. 

Þau lesa bara svo mikið á ensku, þau sækja í að lesa á ensku, ég hef jafnvel verið 

spurð hvort þau megi skila verkefnum á ensku í samfélagsfræði af því að þau eru að 

leita að upplýsingum á netinu og upplýsingarnar eru á ensku." 

Helga var þeirrar skoðunar að ekki væri snjallsímanum um að kenna hvað varðar slakari 

lestrarfærni heldur kæmu aðrir þættir inn.  

Helga: „Ég held þetta hafi með okkur að gera sem persónur, en við bara neglum þessu 

yfir á snjallsímana því það er auðveld nálgun. Sko þau lesa ekki minna af því að tækið 

hefur komið til, þau lesa minna af því að það hefur verið að minnka, sko foreldrar 

hafa svo mikið að gera, þau eru að vinna svo mikið. Ég er alveg inná þessu að þetta er 

jafnt foreldranna eins og kennaranna þetta vandamál vegna þess að sko foreldarnir 

sinna þessu ekki heima sem þýðir það að leskunnátta minnkar, þjálfunin minnkar, þá 

fer maður út í þetta að maður fer að einfalda af því að kennarinn sem slíkur með 20-

30 barna bekk, hann getur ekki sinnt því að láta alla lesa eða fylgt því eftir, ég meina 

ef foreldrarnir geta það ekki með eitt barn þá getur kennarinn það ekki með 20-30 

börn, það bara segir sig sjálft. Og þá fer maður að einfalda allt efnið, þetta heldur allt 

áfram.“   

Helga taldi jafnfram að mikilvægt væri að sjá frekar tækifærin sem snjallsíminn hefur uppá að 

bjóða og nýta þau. 
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Helga: „Ég held að notkun snjalltækja sem slíkra hafi ekki eitt og sér haft nein 

stórkostleg áhrif á lestrarkunnáttu, það er ekki mín upplifun. Ég held að í staðinn fyrir 

að einblína á það þá frekar að beina sjónum að því að geta nýtt tækin sem lestrarleið, 

það er hægt að fá bækur inn á snjalltækin og ef þau eru með bækur inni á 

snjalltækjunum þá kannski taka þau upp snjalltækin og byrja að lesa í strætó og á 

meðan þau eru að bíða. En kannski er bara við fullorðna fólkið sem erum ekki vön 

þessu, sem lásum í bókum, við erum ekki nógu dugleg að nýta snjalltækin til þess að 

efla lesturinn. Það er mín skoðun sko. 

Hildur taldi snjallsímavæðinguna bæði hafa kosti og galla, mikilvægt væri að börnum væri 

kennd ákveðin færni á símana og þau fengju leiðbeiningar um notkun þeirra því þrátt fyrir 

notagildi þeirra fylgdu þeim ákveðin vandamál. 

Hildur: „Sko, mér finnst, þessi snjallsímavæðing er náttúrulega bæði mjög góð og 

slæm. Það getur verið gott að nota símana sem tæki og þau eru jafnvel bara sjálf með 

tæki sem eru betri en þær spjaldtölvur sem skólinn bíður uppá og þau eru mörg líka 

bara þjálfaðri í að nota símana sína, t.d. til að leita að upplýsingum og finna myndir 

og annað slíkt. Þannig að því leytinu til getur þetta verið gott, ef við getum hjálpað 

þeim að stýra þessu. En það er náttúrulega vandamál hvað sumir eru fastir í símunum 

sínum.“ 

5.1.2 Samantekt 

Allir kennarar sem rætt var við voru eru sammála um að unglingar í tæknivæðingu nútímans 

væru almennt fátækari hvað varðar orðaforða og kæmi það niður á lesskilningi þar sem 

orðskilningur er grundvallaratriði þegar kemur að lesskilningi. Þá læsu unglingar nú almennt 

minna en áður tíðkaðist. Ásgerður, Berta og Rósa voru allar þeirrar skoðunar að tilkoma 

snjallsímans hefði mikið að segja hvað þetta varðar en þær Helga og Hildur vildu meina að 

breytt samfélagsgerð hefði meira að segja en snjallsímanotkun ein og sér. Helga og Hildur 

vildu einnig nýta snjallsímana meira til góðs og bentu á tækifærin sem fælust í notkun þeirra í 

skólastarfi, til dæmis til lesturs og til upplýsingaöflunar.  
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5.1.3 Áhrif snjallsíma seiglu og þrautseigju í námi unglinga 

Almennt var álit kennaranna í hópnum að seigla og þrautseigja í námi unglinga hefði dvínað 

síðustu ár, erfitt væri fyrir þau að halda athygli og einbeitingu við lestur og nám. Þau entust 

hins vegar tímunum saman í tölvuleikjum og á samfélagsmiðlum því þar væri svörunin svo 

hörð og hraðvirk umbun.  

 

Helga: „Börn hafa alveg ótrúlegt úthald í tölvuleikjum, þau hafa alveg ótrúlegt úthald 

í sjónvarpsglápi. Þau hafa úthald í tölvuleikjum held ég af því að svörunin er svo jafnt 

og þétt. Þau sem eru að ströggla [við lesturinn] þau bara fá þessa svörun ekki nógu 

oft [við lesturinn], og af hverju eru þau að ströggla? Jú af því að þjálfuninni hefur ekki 

verið haldið nógu mikið við, og þá byrja þau að ströggla og þá fá þau ekki þessa 

svörun sem þeim er svo mikil þörf að fá og þá byrjar vandamálið. Þess vegna hafa þau 

úthald í leikjum, því þau fá svörunina ótt og títt.“ 

Ásgerður: „Það er erfiðara að fá þau til að lesa bækur og þeim finnst það svo erfitt, 

þegar við erum til dæmis í þessum leshringjum hjá okkur, þegar við erum að láta þau 

gera þetta, þau eru endalaust kvartandi yfir því hvað það er erfitt að einbeita sér við 

að lesa. Sko þetta bara með athyglina, mér finnst það vera svo, þau eiga bara svo 

erfitt með að einbeita sér. Þau bara byrja að lesa og svo eru þau bara farin að hugsa 

um eitthvað annað. Þau eru vön að fá umbun fyrir allt sem þau eru að gera og um 

leið. Og bara einbeitingin, þau bara ná henni ekki. Og ég hef alveg rætt þetta við mjög 

flotta krakka og þau segja ég þarf bara alltaf að byrja aftur og aftur því ég held ekki 

einbeitingunni.“ 

Hildur nefndi sérstaklega að nemendur væru ósjálfstæðari í vinnubrögðum nú en fyrir 

nokkrum árum og þyrftu oft mikla aðstoð við að leysa verkefni og hefðu litla þolinmæði við 

upplýsingaöflun. 

Hildur: „Mér finnst ósjálfstæði nemenda almennt hafa aukist og ég hef stundum sagt 

að þegar ég byrjaði að kenna, sem eru núna komin rúm tíu ár, að maður byrjaði að 

gefa þeim með matskeið og svo var ég komin í teskeið en núna er ég svolítið komin í 

dropateljara, við förum í gegnum kafla og ég les með þeim í gegnum efnið svo við 

erum búin að fara yfir það svona í grófum dráttum og svo eiga þau að svara 
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spurningum og þau byrja að fletta og segja hvar finn ég svarið við spurningu númer 

eitt? Og þau eru ekki búin að fletta til baka eða einu sinni byrjuð að leita. Og ég bara 

lestu textann, já ég er búinn að lesa hann. Já farðu þá til baka, og stundum gef ég 

þeim þá blaðsíðutal þegar þau eru búin með fyrstu umferð í að leita sjálf. Mér finnst 

einhvern veginn ósjálfstæði nemenda hafa aukist, það er minna frumkvæði og þau 

einhvern veginn vilja svolítið bara láta mata sig. Og þau eru líka bara óviss með ef 

maður segir þeim að umorða, segja sín eigin orð, þau nenna ekki að leita og þau 

nenna heldur ekki að vanda svörin sín.“ 

Berta nefndi sérstaklega tölvuleikinn Fortnite, sem krakkar spila bæði heima í leikjatölvum og 

í símunum sínum, og var þeirra skoðunar að hann væri að gera mikinn óskunda hjá 

nemendum sínum, sérstaklega drengjum. Hún sagði stúlkur meira á samfélagsmiðlum en í 

tölvuleikjum og upplifði ekki að það hefði sömu áhrif og töluleikirnir á strákana. 

Berta: „Klárlega hefur þetta áhrif á úthald í námi, eins og ég segi þá hefur minn 

veruleiki í vetur verið þannig að ég er að berjast við að halda ákveðnum drengjum á 

lífi inni í stofunni, þeir hafa gjörsamlega ekkert úthald því hugurinn er bara fastur í 

Fortnite, ég er sennilega komin með fimm fíkla í bekknum mínum í 8. bekk. Þetta eru 

strákar sem varla geta flett í gegnum bók því þeir eru bara að bíða eftir að eitthvað 

stórkostlegt gerist. Þeir eru bara hömlulausir, hafa enga sjálfsstýringu, enga 

sjálfsstjórn og foreldrarnir hafa ekki kennt þeim að hafa sjálfstjórn. Heilinn á þeim er 

örvaður svo svakalega, þessi stöðuga örvun og endorfínskotin, þannig að þegar þeir 

koma inn í kennslustund þá eru þeir bara að bíða eftir næsta fixi, þeir eru bara eins og 

fíklar. Mér finnst þetta eiginlega ekki vera vandamál hjá stelpunum, jú jú það eru 

alveg nokkrar stelpur sem að kíkja mjög reglulega á símann, ok þetta er sekúndubrot 

sem að tekur að kíkja á símann og leggja hann aftur niður, og mér finnst það ekki 

trufla, hvorki mig, kennslustundina né þær. Þetta er ekki stöðugt, og um leið að ég sé 

að þetta verður stöðugt þá bara bið ég stelpurnar að setja símann niður því hann sé 

að trufla þær og það hefur alveg virkað.“ 

Rósa sagðist einnig finna mikinn skort á úthaldi og einbeitingu í námi nemenda sinna og taldi 

að nemendur væru margir hverjir að þróa með sér athyglisbrest, svo mikið væri áreitið í 

tæknivæddu samfélagi nútímans. 
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Rósa: „Mér finnst eins og nemendur mínir hafi margir hverjir þróað með sér 

athyglisbrest í gegnum notkun snjalltækjanna. Samfélagsmiðlarnir og tölvuleikirnir 

veita stöðuga svörun og krakkarnir eru alltaf að leita að þessu kikki sem þessi svörun 

veitir þeim. Námið þeirra nær klárlega ekki að veita þeim þessa svörun og því leggja 

þau það á hliðina til að einbeita sér að samfélagsmiðlunum og tölvuleikjunum.“ 

Skiptar skoðanir voru í hópnum á því hvort kenna mætti notkun snjallsímans um þennan 

skort á seiglu og þrautseigju í náminu eða hvort aðrir þættir úr umhverfinu spiluðu inn í.  

Rósa og Ásgerður voru þeirrar skoðunar að snjallsímarnir ættu hvað stærstan þátt í þessum 

skorti á einbeitingu og úthaldi. 

Ásgerður: „Þau eru náttúrulega svo upptekin af tækjunum, þau eru svo upptekin af 

samfélagsmiðlunum og öllu því sem er að gerast þar að athyglin er náttúrulega bara 

þar. Ég segi það sko að núna finnst mér, sérstaklega síðan Fortnite [tölvuleikur] til 

dæmis kom þá eru ákveðnir strákar þeir eru bara endalaust að hugsa um hann, þeir 

eru bara í þeim heimi, ég heyri það bara þegar þeir eru að tala saman. Þeir geta bara 

ekki beðið eftir að klára skóladaginn til þess að komast heim í Fortnite. Þeir eru bara 

alltaf að hugsa um hann, þeir eru rosalega háðir þessu. Það er erfiðara að láta krakka 

lesa í dag því þau hafa ekki athygli í það, þau þurfa alltaf að vera að kíkja á símann 

eða gera eitthvað annað.“  

Rósa: „Ég tel að samfélagið þurfi á vitundarvakningu að halda þar sem snjallsímar eru 

orðnir stór hluti í að viðhalda athyglisbresti. Snjallsímarnir í dag eru bara góðar tölvur 

og afþreyingin þar hefur mikil áhrif á athyglisbest.“  

Berta taldi snjallsímana og tölvuleikina hafa mest áhrif á sína nemendur og taldi að foreldrar 

fylgdust ekki nógu vel með sínum börnum og notkun þeirra á tækjunum, þeir yrðu að taka 

meiri þátt og grípa fyrr inn í. Þar með væri vandinn kannski ekki beint snjallsímarnir heldur 

að foreldrar settu ekki reglur um notkun þeirra og því yrði notkunin hamslaus og áhrifin eftir 

því. 

Berta: „Foreldrarnir eru ekki að standa sína plikt, það er bara þannig, og áhrifin inn í 

kennslustundina eru ekki bara þannig að nemandinn sé ekki að fylgjast með, áhrifin 
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eru þau að strákar taka skapofsaköst, þeir eru titrandi vegna þess að þeir komast ekki 

í Fortnite-leikinn sinn, þeir eru bara hvað er að gerast núna, þeir ná engum fókus, þú 

getur ekki talað við þá án þess að fá eitthvað svona brjálæði til baka. Við erum að 

tala um að við svona einföld fyrirmæli þá eiga nemendur það til að slá niður hlutum á 

borðið hjá sér í bræðikasti vegna þess að heilinn á þeim er orðinn svo upptjúnaður af 

Fortnite. Ég hef aldrei á ævi minni séð jafn skýr dæmi eins og núna í vetur, krassið á 

fimm nemendum frá því bara í byrjun febrúar og fram í lok apríl, ég hef aldrei séð 

annað eins. Þeir eru í þessu í símunum sínum. Og þeir hittast og þeir spila saman og 

þeir eru með vökunætur, þetta er með ólíkindum, og þeir tala ekki um neitt annað.“ 

Hildur var þeirrar skoðunar að snjallsímar hefðu talsverð áhrif á einbeitingu og úthald 

nemenda og kæmi þar til þessi öra svörun sem síminn gæfi þeim.  

Hildur: „Þau hafa ekki einbeitingu og úthald, það er alltaf verið að tékka á símanum. 

Ég hef kannski séð, og þess vegna vil ég alls ekki að þau séu með símana uppi á borði 

nema ákkurat í þeim tilfellum þar sem ég hef gefið þeim leyfi til að nýta á, vegna þess 

að það er jafnvel að síminn blikkar eða það heyrist hljóð og þau taka hann og kíkja á 

skilaboð og þau átta sig ekki á því sjálf, þetta er orðin svo mikil skilyrðin og þau þurfa 

að vita, ef ljósið blikkar á símanum eða það heyrist hljóð þá verða þau að vita hvað 

þetta er og frá hverjum þetta er, þetta gæti verið eitthvað mjög nauðsynlegt, þetta 

skemmir fyrir úthaldi og athygli.  

Þá nefndi Hildur sérstaklega að fullorðið fólk, þar á meðal foreldrar unglinganna, væru ekki 

alltaf góðar fyrirmyndir fyrir börn sín hvað símanotkun varðar. Henni fannst jafnframt að 

foreldar jafnt og börn væru í meira mæli sítengd, það hefði aukist með 

snjallsímavæðingunni. 

Hildur: „Fullorðið fólk gerir þetta líka, maður situr oft á fundi eða námskeiði og lítur í 

kringum sig og fólk er komið með símana upp til þess að eyða tímanum en mér finnst 

líka vera breyting að foreldrar eru farnir að líta á það sem sjálfsagðara að börnin séu 

með síma og mér finnst hafa aukið að símar séu að hringja og börnin séu að æi þetta 

er mamma sem er að hringja, má ég svara? Foreldrar eru að hringja á skólatíma 

þegar þeir ættu að vita að barnið er í skólanum, mér finnst þetta hafa aukist. Og þá 
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segja börnin, bíddu mamma er að hringja svo það gæti eitthvað verið að. Það er líka 

eins og foreldar bara geri ráð fyrir að það sé samband og það finnst mér líka hafa 

breyst og það er kannski líka af því að foreldar eru líka tengdari eða að senda 

skilaboð eða hvernig sem er. Mér finnst það hafa aukist kannski með þessari 

snjallsímavæðingu, maður varð ekki jafn mikið var við símann áður.“  

Helga taldi hins vegar að snjallsíminn væri alls ekki ástæða þess að unglinga skorti seiglu og 

athygli námslega heldur væri hraðinn í samfélaginu og tímaleysi foreldra helsta ástæða þess 

að börn næðu ekki festu og einbeitingu í námi og öðru. 

Helga: „Þetta hefur ekkert með símana að gera. Við erum alltaf að flýta okkur svo 

mikið í öllu sem við erum að gera að þá held ég að við leiðumst svolítið út í þetta að já 

við erum að mata til þess að flýta fyrir, við erum að einfalda til þess að flýta fyrir, við 

leyfum þeim ekki að átta sig. Ég held að þessi hraði sem er alltaf á okkur að hann sé 

meira valdur að þessu heldur en nokkurn tímann eitthvað annað, þetta hefur ekkert 

með snjalltækin að gera heldur miklu meira hraðann sem er í þjóðfélaginu. Við erum 

alltaf að flýta okkur, alltaf að flýta okkur frá einum stað til annars, gefum okkur aldrei 

tækifæri til þess að slaka á. Og meira að segja börn í dag, ef það er ekki dagskrá fyrir 

þau endalaust að þá verða þau frustreruð og vita ekki hvað þau eiga að gera. Við 

gefum þeim aldrei tækifæri á að láta sér leiðast. Og þau börn sem að alast upp í þessu 

að fá að leiðast að þau eru bara álitin löt eða bara ekki vera að gera neitt.“ 

Helga benti einnig á að notkun snjallsímans byði gjarnan upp á breytta nálgun að 

upplýsingaöflun og fleiri þáttum í náminu, að mikilvægt væri að kenna rétta notkun tækjanna 

en viðhalda jafnframt samhliða þeirri færni að geta notað bækur til að finna upplýsingar. 

Helga: „Af því að þetta er auðveld leið, leitarðu þá ekki bara meira og oftar og að 

fleiri upplýsingum heldur en þú hefðir gert áður, af því þú þurftir að hafa svo mikið 

fyrir því að leita upplýsinga í bókum. Við þurfum að kenna þetta en þau þurfa að læra 

þetta samhliða, ekki að deyða eitt frekar en annað heldur bara að við getum gert 

hlutina á margan hátt, eins og við erum að kenna með svo margt. Við kennum hluti á 

svo margan hátt, við erum ekki bara að nota eina aðferð í stærðfræði, við erum að 

kenna þeim margar aðferðir. Kannski erum við bara að klikka á því að kenna þeim 
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bara að nota þetta tæki í staðinn fyrir að nú eru bara snjallsímarnir í burtu, nú ætlum 

við að prófa að nota þessa aðferð að fletta upp í bókum, og þá erum við náttúrulega 

að þjálfa þau á báðum sviðum. Og það er kannski frekar okkar heldur en eitthvað 

annað, við þurfum kannski bara að hugsa á annan hátt.“ 

5.1.4 Samantekt 

Allir viðmælendur mínir sögðu úthald og seiglu í námi unglinga hafa dvínað síðustu ár. Þær 

Ásgerður, Hildur, Berta og Rósa töldu allar að notkun snjallsíma væri áhrifavaldur hvað það 

varðar en Helga taldi að breytt samfélag og aukinn hraði í leik og starfi væri stærsta ástæða 

þess. Helga, Hildur, Berta og Rósa komu allar inn á ábyrgð fullorðinna í þessu samhengi, að 

foreldrar og uppalendur þyrftu að vera fyrirmyndir hvað varðar símanotkunina en þær væru 

ekki alltaf góðar. Þá er hugsanlegt að menningarlegur munur sé orðinn á því hve mikilvægt 

það sé að hafa seiglu og úthald í námi, þannig teljist þetta ekki lengur eins æskilegir 

eiginleikar og áður fyrr.  

5.1.5 Áhrif snjallsíma á félagsleg tengsl unglinga 

Eins og um áhrif snjallsímans á málnotkun, lestur og seiglu og þrautseigju voru viðmælendur 

mínir ekki allir sammála þegar þeir voru spurðir um áhrif snjallsímans á félagsleg samskipti.  

Helga var á því að tilkoma snjallsímans gæti í  mörgum tilfellum styrkt vissa einstaklinga 

félagslega, að samskiptin væru ekkert endilega minni heldur bara öðru vísi en fyrir tilkomu 

samskiptamiðlanna. 

Helga: „Það þarf ekki að vera [að snjallsíminn hafi slæm áhrif á félagslega þáttinn], ég 

held að þau séu ekkert ein og sér. Ég meina bókahestarnir hér áður fyrr, þeir voru nú 

ekkert voða mikið í félagslegum samskiptum. Ef maður tekur þetta saman, lesturinn 

og félagsleg samskipti, þá er frekar að snjalltækin hafi ýtt undir það en hitt, að þeir 

sem ekki voru félagslega sterkir fái frekar tækifæri núna en áður, en ekkert víst að þau 

nýti sér það. Ég held að þetta hafi ekki áhrif á félagsleg samskipti. En það er frekar að 

ef þau eru alltaf með símann í höndunum, hér áður fyrr þurfti maður að berjast um 

heimilissímann, en núna eru þau bara með sinn síma í höndunum og bara hringja og 

spjalla og svoleiðis sem að þau höfðu kannski ekki tækifæri til áður. Eða þau eru að 

spjalla, þú veist þessir samfélagsmiðlar, ég meina þeir ýta undir samskipti en 

samskiptin eru kannski ekki maður á mann og það þarf kannski frekar að kenna þeim 
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hvernig samskiptin eiga að fara fram á þessum miðlum. Svo ég held að það sé mikið 

frekar að kenna notkunina heldur en hitt.“  

Helga minntist aftur á hraðann í samfélaginu, að hann væri orsök þess að samskipti væru 

breytt frá því sem áður var. 

 Helga: „Það sem hefur haft mest áhrif á samskiptaleysið, það vantar fleiri 

rafmagnsóhöpp, að þú þarf að vera í myrkrinu og spjalla saman kannski. En sko ég 

held að það bara sé sama eins og hitt að það er bara þessi hraði sem er á okkur að 

hann hafi miklu meiri áhrif á vöntun á félagslegum samskiptum.“ 

Ásgerður var þeirrar skoðunar að notkun snjallsímans hefði mjög slæm áhrif á félagslega 

þáttinn hjá unglingum og nefndi sérstaklega að siðferðisvitund unglinga væri að einhverju 

leyti brengluð eftir tilkomu snjalltækjanna, til dæmis að í staðinn fyrir að fá aðstoð ef upp 

kæmu slagsmál þá tækju unglingar frekar upp símann sinn og tækju myndband af 

herlegheitunum. 

Ágerður: „Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja, mér finnst þetta ekkert rosalega góð 

þróun, það eru náttúrulega bara allir í símanum, eða flestir. Tala mjög lítið saman, 

þetta er náttúrulega rosalega mikil breyting. Svo er það náttúrulega friðhelgin. Ef það 

gerist eitthvað, ef einhver fer að slást frammi á göngunum þá eru náttúrulega allir 

símar komnir upp um leið. Ég meina það eru svona hópar á Snapchat eða Facebook 

eða eitthvað, ég veit ekki hvar það er, sem eru bara svona vídjó af svona slagsmálum, 

af því þetta er svo spennandi, og ekki bara eitthvað sem kemur upp frá degi til dags 

heldur eitthvað svona, einhver slagsmál sem er búið að skipuleggja fyrirfram, þú veist 

hittumst í Spönginni. Ég frétti af svoleiðis í fyrra, og svo var það tekið upp og sett inn á 

miðla. Svo þetta brenglar siðferðisvitundina.“  

Rósa taldi snjallsímana hafa mjög slæm áhrif á tengsl unglinga og talaði sérstaklega um skort 

á líkamstjáningu þar sem samskipti nútímaunglinga færu að miklu leyti fram í gegnum 

samskiptamiðla. Þá upplifði hún einnig að upp kæmu mun fleiri samskiptavandamál nú til 

dags í tengslum við samskiptamiðlana en hjá unglingum fyrir tíma miðlanna. 
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Rósa: „Mér finnst snjallsímarnir hafa mikil áhrif á félagstengsl þeirra nemenda sem ég 

kenni, strákarnir eru margir hverjir fastir í þessum tölvuleikjum og nýta hvert tækifæri 

sem gefst til að spila þá og stelpurnar eru á samfélagsmiðlunum, stór hluti samskipta 

þeirra fer fram á þeim og því fylgir alls konar misskilningur og vitleysa. Flest þeirra 

samskiptaörðugleika sem upp koma hjá unglingunum okkar í dag tengjast 

samfélagsmiðlum því þar vantar tjáskiptin og svipbrigðin og auðvelt er að misskilja 

hlutina. Mér finnst líka samskiptavandamál hafa aukist mikið eftir að snjallsímarnir 

komu, krakkarnir eru einhvern veginn hamslausari í samskiptum á 

samfélagsmiðlunum, leyfa sér að segja hluti þar og gera sem þau myndu aldrei gera 

augliti til auglitis, og það náttúrulega býður bara hættunni heim. Þau eru í raun með í 

höndunum tæki sem þau hafa ekki þroska til að stýra notkun á og það virðist enginn 

hafa pælt í því þegar þau fengu tækið í hendurnar.“ 

Sem fyrr nefndi Berta sérstaklega tölvuleikinn Fortnite, að hann væri að yfirtaka drengina í 

nemendahópi hennar og hún upplifði þá marga hverja stjórnlausa og kæmi það mjög niður á 

námi þeirra.  

Berta: „Ég held að Fortnite sé það versta sem hefur komið fyrir börn bara ever, það er 

enginn leikur sem hefur náð jafn miklum tökum á börnum á þessum tíu árum sem ég 

hef verið að kenna, ég hef aldrei áður séð jafn mikil áhrif á nemendur eins og Fortnite 

hefur á stráka sérstaklega. Hópur drengja í bekknum mínum hrundi í námsgetu í 

vetur, ég var farin að hringja heim því ég skildi ekki hvað var í gangi, þeir voru svo 

þreyttir og svo pirraðir og agressívir svo ég fór að hringja heim í foreldra og spyrja 

hvað hefði breyst og það kom fram hjá öllum þessum foreldrum, já heyrðu hann fékk 

Playstation í vetur og það er einhver nýr leikur með því. Unglingarnir vaka á nóttunni 

og þeir vakna sérstaklega til þess að fara í þetta og svo framvegis. Ég er auðvitað líka 

með fullt af strákum hjá mér sem eru með alls kyns greiningar og það eru auðvitað 

þeir krakkar sem eru viðkvæmari fyrir þessu. 

Berta sagði jafnframt að hún fyndi ekki eins mikið fyrir vandamálum í tengslum við 

samfélagsmiðlana hjá stúlkunum en þó kæmi það fyrir. Þá tiltók hún sérstaklega að hún 

upplifði að unglingar sem hefðu veikt bakland félagslega væru viðkvæmari fyrir notkun 

snjallsímans og tölvuleikjanna en aðrir. 
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Berta: „Ég sé miklu meiri mun á stúlkunum mínum félagslega [en námslega], eins og 

samskiptin eiga sér miklu meira stað í gegnum símana og þær eru að fylgjast hvor 

með annarri og þær upplifa gríðarlega höfnun ef einhverjar þrjár eru að gera eitthvað 

en þeim var ekki boðið og þetta er allt saman bara á live feed þannig að þær eru 

einhvern veginn alltaf bara meðvitaðar um hvað er í gangi og finnst þær alltaf vera 

útundan ef að þær eru ekki með. Þannig að símarnir hafa miklu meiri áhrif á 

stelpurnar félagslega. Þetta hefur áhrif á sjálfsmyndina og það andlega hjá stelpunum 

sem eru veikar fyrir en fyrir stelpur sem eru sterkar og með gott félagslegt bakland og 

þroskaðar í hugsun þá finnst mér þetta ekki hafa nein áhrif. Þeir krakkar sem hafa 

slakan félagslegan bakgrunn og eru veikari fyrir.“ 

5.1.6 Samantekt 

Helga var á þeirri skoðun að notkun snjallsímans hefði áhrif á félagsleg tengsl unglinga heldur 

hefði hann þvert á móti góð áhrif fyrir marga hverja sem ættu auðveldara með að mynda 

tengsl í gegnum samskipti á samfélagsmiðlum og í tölvuleikjum heldur en í raunheimi. 

Ásgerður, Hildur, Berta og Rósa voru allar sammála um að notkun snjalltækja, í því formi sem 

hún er á meðal unglinga í dag, hefði slæm áhrif á félagsleg tengsl þeirra, notkunin væri svo 

hömlulaus og á kostnað annarra samskipta þar sem líkamstjáning og svipbrigði koma til 

skjalanna.  

Í viðtölunum kom fram að drengir spila frekar tölvuleiki í snjallsímum og í öðrum 

tölvum en stelpur nota frekar samfélagsmiðlana. Þá upplifðu viðmælendur að þeir unglingar 

sem eiga félagslega veikt bakland og/eða eru með undirliggjandi geðræna áhættuþætti á 

borð við ofvirkni og athyglisbrest væru líklegri til að eiga erfiðara með að stjórna notkun sinni 

í tölvuleikjum og á samfélagsmiðlum. Ásgerður nefndi jafnframt að henni fyndist 

siðferðisvitund unglinga oft brengluð, samanber það hvað þeir leyfa sér að taka upp á 

snjalltæki sín og birta á netmiðlum.  

5.1.7 Er þörf á samræmdum reglum um notkun snjallsíma á unglingastigi grunnskólans? 

Allir viðmælendur voru spurðir að því hvort þeim þætti þörf á að setja einhvers konar 

samræmdar reglur um snjallsímanotkun í unglingadeildum grunnskólans. Allir voru sammála 

um að þörf væri á einhvers konar reglusetningu því ekki gengi að notkunin væri algjörlega 

óstýrð. Það voru þó skiptar skoðanir á því hver ætti að setja reglurnar og hverjar þær ættu að 

vera. 
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Helga taldi taldi mikilvægt að hver og einn skóli fengi að setja sínar reglur um notkun 

snjallsíma í skólastarfinu, mikilvægt væri að lagðar væru skýrar línur um það undir hvaða 

kringumstæðum nemendur mættu nýta tækin en þess á milli væru þau ekki leyfð í 

kennslustundum. 

Helga: „Ég held að reglur um notkun snjallsíma eigi að vera skólans, reglur 

viðkomandi skóla. Ég held að þess þurfi [að setja reglur um snjallsímanotkun]. Því að 

sko, þú getur leyft tækið í notkun á ákveðnum verkefnum en í sumum verkefnum sem 

þú ert að leggja inn þá eru tækin ekki nauðsyn og eru jafnvel að tefja þannig að það 

þurfa jú að vera einhverjar reglur um hvenær þau mega vera með tækin og hvenær 

ekki.“ 

Helga taldi jafnframt mikilvægt að kenna nemendum notagildi tækjanna, meðal annars í 

skólastarfi, og því væri betra að nemendur væru með sín eigin tæki í stað þess að banna þau 

og skólinn ætti að útvega tæki. 

Helga: „Sko ég er alltaf hlynnt því að við eigum að kenna á notkun á tæki, hvernig við 

getum nýtt þau, þannig að sko ef þú átt snjalltæki þá er betra að þú kunnir að nota 

það tæki þannig að ég tel að við eigum að nýta þeirra tæki því þá umgangast þau það 

tæki sem hjálpartæki í því sem þau eru að gera en ekki bara eitthvað sem þarf að 

banna. Þú getur lært umgengni við tölvur eins og var hér áður, þú lærðir að nota 

tækið til þess að gera ritgerðir og annað, en heima ef það var til heima þá var það 

bara leiktæki. Þannig að þau þurfa held ég að læra að umbera sín tæki sem alveg jafn 

mikil kennslutæki eða sem verkfæri í því sem þau ertu að gera alveg eins og tækin 

sem þau fá lánuð í skólanum.“ 

Þá nefndi Helga sérstaklega að skólasamfélagið og foreldrasamfélagið bæru saman þá ábyrgð 

að kenna unglingum á tækni nútímans og jafnframt að kenna þeim að nýta tímann sinn í 

skólanum rétt og uppbyggilega en ekki sem leiktíma, þetta þyrftu þau að læra strax í 

grunnskóla. 

Helga: „Það er mín tilfinning að þau umbera tækin sín meira sem leiktæki heldur en 

nokkurn tímann sem verkfæri til þess að hjálpa sér að vinna. Það er bara líka eins og 

ég segi, það er líka þetta að sko, að bera þessa virðingu fyrir tímanum í skólanum, 
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tíminn í skólanum er ekki leiktími. Þau þurfa að læra það. Þau geta ekkert frekar 

yfirfært það þegar þau eru komin í framhaldsskóla frekar heldur en annað sem við 

erum að æfa þau í dag sem þau þurfa að nýta sér svo í framhaldsskóla. Ég meina af 

hverju ættum við ekki að kenna þeim að nýta þessa tækni? Við hljótum að bera þessa 

ábyrgð saman [skólasamfélagið og foreldrar], það bara virkar ekki öðru vísi, þetta er 

bara samvinna milli foreldra og skólans eins og allt annað. Þessa samvinnu vantar svo 

oft, nákvæmlega eins og með þegar við erum að æfa lesturinn, að það er þessi hraði, 

þessi hraði er svo mikill.“ 

Ásgerður taldi best að hver og einn kennari fengi að ráða því sjálfur hvaða reglur giltu um 

notkun snjallsíma í hans skólastofu, að nemendur lærðu sjálfir að taka ábyrgð á notkun sinni. 

Ásgerður: „Sko ég hef alltaf sagt að það er rosalega gott að hver og einn kennari geti 

haft þetta eins og honum sýnist, skilurðu, sumir vilja bara hafa kassa á borðinu og 

símarnir eru bara þar, ég vil frekar gefa krökkunum ákveðið frelsi með þetta, ég vil 

geta treyst þeim fyrir því, til dæmis að krakkar geti hlustað á tónlist í símanum ef þau 

eiga erfitt með að einbeita sér og svona og fái þá leyfi hjá mér til þess og bera svolítið 

ábyrgð á þessu bara sjálf, þú átt bara að vera með þetta í vasanum og mátt vera með 

þetta á borðinu ef þú ætlar að hlusta, að þetta sé svona svolítið á þeirra ábyrgð. Það 

gengur hjá mörgum en samt er maður alltaf með einhverja krakka sem hreinlega geta 

ekki, þau eru bara endalaust að stelast til að kíkja og undir borðum og eiga bara mjög 

erfitt með að sleppa þessu.“ 

Þá taldi Ásgerður það ekki vænlegan kost að banna snjallsíma í skólanum þar sem erfitt gæti 

verið að framfylgja slíku banni. 

 Ásgerður: „Ég veit það ekki alveg, ég veit ekki hvort það gengur upp að vera með 

einhver svona boð og bönn. Þetta er náttúrulega hluti bara af lífinu. Ég segi það alltaf 

já að maður verður náttúrulega að hugsa hlutina alla leið, maður fer ekki í slag nema 

maður sé viss um að treysta sér til að fylgja honum eftir.“   

Hildur vildi alls ekki fá samræmdar reglur um notkun snjallsíma í unglingadeildum 

grunnskólanna og taldi ólíklegt að hljómgrunnur um slíkt myndi fást hjá kennurum, erfitt 

væri að framfylgja slíkum reglum. Hún taldi það vænlegri kost að hver og einn skóli fengi að 
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móta sína stefnu um notkun snjallsíma í skólastarfinu, og unglingarnir væru þá hafðir með í 

ráðum. 

 Hildur: „Ég vil ekki fá það [samræmdar reglur um snjallsímanotkun í unglingadeildum 

grunnskólans], það eru svo rosalega misjafnar skoðanir og eins og maður hefur bara 

séð innan skólanna, þá eru ekkert allir sammála og eitt sem maður hefur bara rekið 

sig á, ef það kæmi eitthvað svona að ofan, eins og nú var borgarfulltrúi sem vildi 

banna snjallsímana í skólanum, ef að við fengjum eitthvað svona ofanfrá, þá myndi 

ég bara í fyrsta lagi vera svo hrædd um að það væri eitthvað sem við gætum ekki 

framfylgt af því að hlutirnir virðast stundum ekki vera hugsaðir þannig að, heyrðu já 

hvernig á fólkið í skólanum að framfylgja þessu eða fylgja þessu eftir, alveg eins og 

við þekkjum inni í Aðalnámskrá. Mér fyndist miklu frekar að bara hver skóli ætti að 

móta sína stefnu, jafnvel með krökkunum, bera það jafnvel undir nemendur í 

skólaráði og nemendaráði af því að þar eru svona fulltrúar nemenda. En það sem 

skiptir kannski meira máli að allir innan skólasamfélagsins séu þá að fylgja reglunum 

eftir, það myndi ekki skipta máli hver setur regluna, hvort það eru yfirvöld eða 

skólastjóri ef fólk er ekki að fylgja þeim eftir.“ 

Hildur taldi jafnframt mikilvægt að allir hlutaðeigandi, kennarar, nemendur og foreldrar, 

væru meðvitaðir um þær reglur sem giltu um notkun snjallsíma í skólanum. Þá væri notagildi 

símanna í kennslu talsvert og kennarar ættu að hafa frelsi til að nýta þá eins og þeir teldu 

best, tölvukostur skólanna væri ekki endilega alltaf merkilegur og því væri oft þægilegra að 

nemendur fengju að nota símana til að afla upplýsinga og við lausn verkefna.  

Hildur: „Þetta snýst miklu meira um samvinnu inni á vinnustaðnum, að 

unglingadeildin móti einhverja stefnu sem að nemendur eru þá líka meðvitaðir um, þá 

er líka stundum eru krakkarnir alveg ha er þetta svona? Þannig að við þurfum að vera 

alveg viss um það að bæði nemendur og foreldrar séu alveg vissir um hvaða reglur 

eru í gangi. Eins og ég segi, ég leyfi þeim alveg að nota þessi tæki og þau eru mjög 

mikið að vinna með og finna einhverjar sögulegar heimildir, finna myndir og svo 

framvegis og þá er oft mjög heppilegt að þau geti fengið að vera með símana á 

borðunum hjá sér frekar en að fara inn í tölvustofu eða eitthvað álíka. Skólinn á ekki 

það margar spjaldtölvur þannig að maður getur lent í því að þær séu ekki á lausu og 
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þau eru líka oft bara fljótari í símanum sínum en það þarf þá líka að vera stýrt og að 

það liggi alveg skýrt fyrir að það má nota símann til þess að gera þetta og þetta og 

þetta en ekki þetta og þetta. Þannig að þau þurfa að temja sér ákveðinn aga hvað 

þetta varðar. Við þurfum að læra ábyrga netnotkun, og það er kannski sameiginlegt 

verkefni skólans og heimilisins, skólasamfélagsins alls. Ég held að þetta ætti ekki að 

vera miðlægt en það ættu samt að gilda ákveðnar reglur bara innan skólans sem að 

allir eru meðvitaðir um. Það er náttúrulega aldrei þannig að allir séu sáttir við þær en 

það verður samt að vera rammi því það hefur bara sýnt sig að þau ráða ekki öll við 

frjálsa notkun á snjallsíma, börnin.“ 

Berta taldi mjög mikilvægt að settar yrðu einhverjar reglur um notkun snjallsíma á 

unglingastigi og lagði áherslu á nauðsyn þess að þær væru samræmdar. 

Berta: „Ekki spurning, það þarf einhverjar samrýmdar reglur, það er ekki nóg að hver 

skóli fyrir sig sé að móta einhverjar reglur, það þarf að vera samræmt, það gildir það 

nákvæmlega sama um þetta eins og útivistartímann, ef eitt foreldri ætlar alltaf að 

segja nei þá er það mjög máttlaust í stóra samhenginu. Það þarf einhvern veginn bara 

vakningu og samstillingu.“ 

Berta sagði jafnframt mikilvægt að fulltrúar nemenda hefðu rödd þegar kæmi að 

reglusetningu um snjallsímanotkun í skólunum. Hún kallaði eftir ábyrgð foreldra hvað varðar 

notkun snjallsímanna en reglusetning væri samstarfsverkefni milli yfirvalda, skólanna og 

heimilanna.  

Berta: „Ég nota snjallsímana mjög mikið í kennslu, en ég vil líka geta stjórnað því 

hvenær þau eru í símanum. Það skiptir öllu máli að hafa krakkana með í 

ákvarðanatöku, ef þú ætlar að koma með einhverja reglu og henda yfir á krakkana þá 

munu þau ekki fara eftir henni og kennararnir munu neita að fara eftir henni vegna 

þess að hún er ekki unnin í samvinnu við krakkana. Ég held að það væri mjög góð 

hugmynd að fá einhvern svona samráðsgrundvöll frá þá yfirvöldum, nemendum og 

skólaumhverfinu og foreldrafélögin líka. Í lögum segir að nám barna er á ábyrgð 

foreldranna, foreldrarnir velja að senda börnin sín í skólann með tækin, það er alveg 
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sama hvort að nemandinn ráði við að valda því eða ekki, þannig að þegar foreldrar 

eru að bregðast sínu hlutverki þá verður einhver annar að grípa þarna inní.“ 

Rósa var sú eina í hópnum sem vildi sjá snjallsíma bannaða í skólastarfi. Í kjölfarið vildi hún 

sjá átak í lestri inni í grunnskólunum.  

Rósa: „Persónulega finnst mér að það eigi að banna snjallsíma í skólum þar sem það 

er mín reynsla að þeir trufla kennslu og viðhalda einbeitingarleysi. Það er hægt að 

byrja á því en síðan þarf að fara í átak til að vekja aftur áhuga á lestri hjá nemendum 

því hann skiptir höfuðmáli í öllu þeirra námi.  

Rósa tiltók þó sérstaklega að hún teldi mikilvægt að kenna nemendum tæknina en að skólinn 

ætti að leggja til tækin því þannig væri mikið auðveldara að stýra notkuninni. Til þess þyrfti 

þó meira fjármagn í skólakerfið svo skólarnir hefðu tök á að byggja upp tölvukost sinn. 

Rósa: „Grunnskólarnir eiga sjálfir að veita nemendum og kennurum tæknina sem þeir 

þurfa á að halda en nemendur eiga ekki að koma með snjalltæki í skólann. Við eigum 

og þurfum að nota snjalltæki í kennslu og kenna nemendum á tæknina og notagildi 

hennar en mér finnst að það eigi að vera tæki sem við stjórnum og veljum hvað þau 

nýta í þeim. En svo margir skólar stríða við það að hafa lélegan tölvubúnað og það 

skortir fjármagn til að byggja upp þann tölvukost sem þarf til að hægt sé að sinna 

þeim þörfum nemenda í náminu, það þarf að laga. 

5.1.8 Samantekt 

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að þörf væri á einhvers konar reglum hvað varðar 

notkun snjallsíma. Það voru þó skiptar skoðanir um það hvort þær ættu að vera samræmdar 

yfir alla skóla, hvernig ákveða ætti reglurnar og í hverra höndum það ætti að vera. Rósa var 

sú eina af viðmælendum mínum sem vildi láta banna snjallsímana alveg í skólum. Hún sagði 

að grunnskólar ættu hins vegar að útvega snjalltæki til notkunar í skólastarfi þar sem 

notkuninni væri stýrt af kennurum.   

Fram kom í viðtölunum að upplifun kennara væri að unglingar í dag hefðu ekki þá færni 

sem þyrfti til að nota tækin sem vinnutæki og hana þyrfti að kenna þeim í stað þess að tækið 

væri einungis til afþreyingar, þar þyrfti að koma til sögunnar samstillt átak skólasamfélagsins 

og foreldra. 
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5.2 Niðurstöður úr viðtölum við nemendur 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknar með tilliti til hópviðtals við 

nemendur. Kaflanum verður skipt í fjóra undirkafla þar sem hvert og eitt þema verður til 

hliðsjónar.  

5.2.1 Áhrif snjallsíma á lestur og málnotkun unglinga 

Nemendur sem rætt var við eru allir þeirrar skoðunar að málfar barna og unglinga hafi breyst 

talsvert síðustu misseri. Þeim finnst börn almennt hortugri nú en bara fyrir nokkrum árum, 

þegar þeir voru á sama aldri.  

„Við vorum bara, ef einhver sagði orðið shitt eða f-orðið þá var það bara, þá vorum 

við bara ó, hún sagði s-orðið eða f-orðið, og það var bara hræðilegt.“ 

„En nú er þetta bara venjulegt. Þú veist, ég er að labba heim í gegnum fótboltavöllinn 

og þá kemur einhver og bara fokkaðu þér út af vellinum þarna helvítið þitt, og ég bara 

ha hvað sagðirðu.“  

„Já við kunnum ekki að segja þetta þegar við vorum í 2. bekk.“ 

Aðspurðir segjast nemendur vissir um að snjallsímar og aukin tölvunotkun barna hafi mikil 

áhrif á málnotkun barna og unglinga.  

„Náttúrulega með tölvunum líka og öllu þessu þá kemur inn enski orðaforðinn og 

foreldrar mínir, eins og litli bróðir minn, hann spilar einhverja playstation leiki, 

Fortnite, og hann er alltaf: ohh þessi knockaði mig out, þú veist. Og þá eru foreldrar 

mínir bara, en veistu hvað þýðir að knocka out? Já uu bara detta eða eitthvað, en þau 

segja ekki nota það ef þú veist ekki hvað það þýðir.“ 

Þá segjast nemendur jafnframt finna mikinn mun á hverjum árgangi í skólanum hvað varðar 

málfar og snjallsímanotkun, það sé til að mynda mikill munur á tali nemenda einu ári yngri og 

þeirra árgangi og snúi það að síma- og tölvuleikjanotkun en bæði er spilað í leikjatölvum 

heima fyrir og í símunum. Þá finni þeir jafnframt mikinn mun á hvað aukist hafi vandamál 

hvað varðar notkun síma án leyfis í skólanum. 
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„En spáðu samt í það hvað það er mikill munur á okkur og þeim. Bara þegar eitt ár í 

tölvuþróun bætist við þá erum við strax orðin eftirá. Og þau eru komin á undan okkur 

í meiri tölvur.“  

„Það er bara, þegar við byrjum í 8. bekk þá eru símar bara, þú veist þeir eru alveg 

vandamál en alls ekki svona mikið.“ 

„Við máttum í tíma, þegar það var hávaði, þá var sagt að ef þið viljið læra þá getið 

þið hlustað á tónlist og okkur var ágætlega treystandi fyrir því. En í lok 9. bekkjar þá 

var þetta orðið alveg, krakkarnir voru bara hættir að hluta og á Facebook og 

Snapchat eða í einhverju öðru og það var bara öllum sama.“ 

Sjálfir sögðust nemendurnir finna að notkun snjallsímans hefði áhrif á málnotkun þeirra, sér í 

lagi með tilliti til þess að aðgengi að misgóðu ensku efni eykst mjög, oft á kostnað íslensks 

efnis. Þá séu börn og unglingar ekki að lesa gæðatexta á Netinu heldur sé oftar um að ræða 

fátæklega texta og misvel skrifaða. 

„Maður fer oft að nota svona slettur.“ 

„Já það er náttúrulega miklu meiri enskuvæðing út af því að Ísland er náttúrulega svo 

lítið land og það er svo lítið verið að þýða, eins og síminn og Facebook og allt það er á 

ensku, og flest allt sem maður er að lesa sem er ekki frá Íslendingum það er á ensku 

og þá er maður klárlega að taka meira inn en ég tel mig persónulega vera frekar 

meðvitaða um það og reyni svona að já hvað er íslenska orðið yfir þetta skilurðu og 

reyna svona að nota það og sletta lítið þá en mér finnst klárlega bara vera meiri 

enskunotkun hjá sérstaklega bara svona ungum krökkum, já svona eins og okkur.“  

„Þetta er símanotkunin.“ 

„Það er löngunin að fara í símann, það eru þessar tilkynningar, þetta stanslausa áreiti 

frá honum sem lætur mann vilja fara í hann og skoða eitthvað ómerkilegt og það 

hefur áhrif á tímann sem við eyðum í lestur, við lesum fyrir vikið miklu minna.“ 

„Já þú ert ekkert að breikka orðaforðann eitthvað rosa mikið með að lesa einhvern 

texta í tvær mínútur. Maður lærir mjög lítið af honum.“ 
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Hópurinn var sammála um að enskan væri að ryðja sér til rúms í auknum mæli í málfari 

unglinga. Nemendur voru þó sammála um að íslenskan myndi ekki deyja út heldur bara 

breytast og þróast í takt við samfélagsbreytingar.  

„Það er svo mikið nýtt á markaðnum, þetta var alltaf Microsoft eða Apple eða 

eitthvað, það var alltaf bara þetta tvennt eða þrennt en nú er orðið svo miklu miklu 

meira í boði.“ 

„Já þú veist líka bara af því að það er stanslaust að koma inn ný orð og þá þú veist 

einhverjar svona stofur sem eru að búa til nýyrði þú veist, þær bara hafa ekki undan, 

og eru að koma með einhver orð og þau kannski bara festast ekki því maður er miklu 

meira að heyra hitt, bara enskuna og eitthvað.“ 

Allir nemendur sem rætt var við sögðust lesa mun minna af bókum á unglingastigi heldur en 

þeir gerðu á yngri árum og sögðust þeir nokkuð vissir um að notkun þeirra á snjallsíma hefði 

áhrif á minnkaðan lestrartíma. Einn nemendanna sagðist þó alltaf vera með bók til lestrar því 

lesturinn væri svo mikilvægur og góð tilbreyting. 

„Stundum hugsa ég bara ok nú ætla ég bara að taka bókina og fara að lesa í staðinn 

fyrir að fara í símann, þú veist bara til að gera eitthvað annað til tilbreytingar, ekki 

bara hanga í símanum.“ 

 „Æi mér leiðist, fer bara í símann, það væri frekar að taka upp þessa bók þú veist, það 

er mjög sniðugt, það á eftir að gagnast þér, þetta verður skemmtilegt, þetta á ekki að 

vera kvöl og pína að þurfa að lesa eina bók. Svo líka ef ég nenni ekki að lesa eitthvað 

þá les ég bara eina Harry Potter, ég las þær á einu sumri, las allar því ég veit ekki um 

neinar bækur sem mig langar að lesa.“ 

„Ég les eiginlega aldrei bækur, ég er bara alltaf í símanum. Og mér finnst það mjög 

leiðinlegt af því að mig langar virkilega að vera týpan sem les bækur.“  

Hópurinn var sammála um aukin notkun snjallsímans á kostnað lestrar hefði mikil áhrif á 

málnotkun og máltilfinningu.  

„Jú þá náttúrulega klárlega verður einfaldari orðaforði og svona.“ 

„Máltilfinningin verður minni, þú veist eins og það er rosa mikið að krakkar eru að 

tala vitlaust eins og það var sagt mér og honum langar og eitthvað, það er bara 
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eitthvað, ég held að það væri klárlega minna af því ef krakkar myndu lesa meira og 

lesa, þú veist þetta sjónmynni, hann sagði og allt það.“ 

5.2.2 Samantekt 

Allir nemendurnir sem rætt var við voru sammála um að málnotkun unglinga hefði breyst 

talsvert á síðustu árum og aukin snjallsímanotkun hefði áhrif þar á. Nemendur sögðust finna 

mun á hverjum árgangi hvað varðar notkun síma og tölvuleikja, til að mynda væri 

árgangurinn fyrir neðan þá mun meira í símunum og tölvuleikjum og upplifðu nemendur að 

málnotkunin milli árganga væri öðruvísi fyrir vikið.  

Nemendurnir sögðust sjálfir finna áhrif snjallsímanotkunar á eigið málfar og lestur 

gæðatexta væri á undanhaldi með aukinni notkun snjallsímanna. Allir voru nemendurnir á 

því að aukin notkun snjallsíma hefði neikvæð áhrif á lestur bóka og hefði það neikvæð áhrif á 

orðaforða unglinga sem væri snauðari og enskuskotnari. 

5.2.3 Áhrif snjallsíma á seiglu og þrautseigju í námi unglinga 

Nemendahópurinn var sammála því að notkun þeirra á snjallsíma hefði ekki haft áhrif á 

námið þeirra, þau hefðu sloppið fyrir horn því öll voru þau komin á unglingsár þegar þau 

fengu tækin í hendurnar og hefðu fyrir það verið búin að ná góðum tökum á lestri og lært að 

njóta þess að lesa án áreitis frá snjalltækjum og löngunar í notkun þeirra. Aldurshóparnir fyrir 

neðan þau væru þó ekki svo heppnir því þeir hefðu almennt fengið símana fyrr í hendurnar 

og væru fyrr komnir inn í heim samfélagsmiðla og tölvuleikja.  

Þá var hópurinn samhljóma um að þrautseigja og seigla í námi hefði daprast og að 

snjalltækin og tæknin hefðu áhrif á þá eiginleika margra nemenda. Auðveldara væri að verða 

sér úti um lausnir við verkefnum á Netinu í stað þess að þreyta sjálf verkefnin og vinna 

svörin. 

„Líka eins og núna með áhrif á námið, það er ekkert mál að leita að svörum við alls 

konar bókum og googla bara þú veist svör og lausnir við vinnubók. Og þá ert þú bara 

allt í einu kominn inn á einhverja ólöglega síðu þar sem einhver seldi bara og þá bara 

heyrðu ok ég vil fá svarið við blaðsíðu 16 og það er ekkert mál að finna það.“ 

„Já þetta [þrautseigja og seigla í námi] fer bara niður.“ 

„Útaf því að maður fær alltaf allt bara strax í símanum.“ 
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Hópurinn svaraði játandi í kór þegar spurt var hvor nemendur teldu seiglu og þrautseigju 

mikilvæga hvað námið þeirra varðaði. 

„Þolinmæði er náttúrulega mjög mikilvæg en maður veit náttúrulega ekkert alveg 

hvað framtíðin ber í skauti sér, þannig, ef að framtíðin er bara að allt er að koma 

strax til manns þá kannski bara þarf maður ekkert mikla þolinmæði en ég veit það 

ekki.“ 

„Já þú gefst eiginlega bara upp ef þú finnur ekki orðið bara á tveimur sekúndum í 

orðabók, ohh ég ætla bara að fara á Snöru, ég nenni þessu ekki. Eins og ef þú þarft 

kannski að glósa þrjár blaðsíður og ert bara búin með eina og þetta tók mig tuttugu 

mínútur, ég hefði getað verið búin að þessu á þremur mínútum á Snöru.“ 

„Já þá langar mann miklu frekar að fara einföldu leiðina.“  

5.2.4 Samantekt 

Nemendur voru samhljóma um að notkun snjallsíma hefði haft áhrif á seiglu og þrautseigju í 

námi unglinga. Aldrei hefði aðgengi að upplýsingum á netinu verið jafn auðvelt og nú og 

nemendur hefðu litla eirð í sér til að nýta bækur í heimildaleit. Þá væri oft hægt að verða sér 

úti um lausnir á verkefnum á Netinu í stað þess að leysa verkefnin sjálf.  

Allir töldu nemendurnir að seigla og þrautseigja væri mikilvæg í námi og því væri 

þetta slæm þróun. 

5.2.5 Áhrif snjallsíma á félagstengsl unglinga 

Allir nemendur hópsins svöruðu því sama þegar þeir voru spurðir hvað þeim fyndist um 

snjalltækjanotkun í unglingadeildum í dag en svar þeirra var að notkunin væri allt of mikil, 

hvort sem um ræddi í frímínútum eða í tímum og þá þvert á reglur um notkun síma í 

kennslustofum. Það hefði jafnframt slæm áhrif á félagslega þáttinn því samskipti væru svo 

mikilvæg fyrir hann. 

„Fólk er að missa sig. Maður þarf að eiga samskipti við einhvern og þetta er ekki bara 

það að vera í skólanum að læra, þú þarft að tala við einhvern og bara.“ 

„Það eru minni samskipti.“ 
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„Þú ert að missa af svo miklu ef þú ert bara í símanum. Þú veist, í öllum frítíma eða 

bara þegar það er frjáls tími þá eru bara allir komnir í símann, ef það er umsjón þú 

veist, þá eru þau frekar að fara í símann heldur en að spila eða spjalla.“ 

Allir viðmælendur mínir í nemendahópnum voru komnir á unglingastig þegar þeir fóru að 

fara með snjallsímann með sér í skólann og segja þeir að allflestir vinir þeirra og 

samnemendur hafi þá verið komnir með snjallsíma. Öll hafa þau verið með snjallsíma síðan 

þá en ein úr hópnum segist þó hafa tekið sér hlé frá snjallsíma um tíma, í kringum 

samræmdu prófin í 9. bekk, og hafi hún strax fundið talsverðan mun.  

„Mig langaði bara að prófa að kúpla mig út, mér fannst ég vera of mikið í símanum. 

Það minnkaði svolítið því maður tengist svo mikið vinum sínum, eins og allir vinir 

mínir sem ég er ekki með í skóla, þú veist eins og ég á vinkonu sem býr út á landi, og 

ég var miklu minna í sambandi við hana út af því að maður var alltaf að senda á hana 

snapp. Og ég fann svona að það varð minni tenging þannig, en svo eftir á þegar ég 

byrjaði aftur í snjallsímanum þá var ég miklu meðvitaðri. Nú er ég komin með app í 

símanum sem segir hvað ég er búin að vera lengi og ég sé alveg bara þrjá tíma og þá 

verð ég alveg shitt ok ég þarf aðeins að chilla.“  

Þá hafi þetta hlé jafnframt gert hana meðvitaðri um hversu mikil áhrif snjallsíminn getur haft 

á einstaklinginn, sér í lagi félagslega, að bæði valdi það félagslegri einangrun að vera með 

snjallsíma en einnig að vera sú eina í hópnum sem ekki er með snjallsíma. 

„En svo sérstaklega fann ég fyrir því þegar ég var með takkasímann, eins og í 

setustofunni í frímínútum, þá gat ég náttúrulega ekkert farið í einhvern leik í símanum 

mínum, ekki nema kannski bara Snakes eða eitthvað. Mig langar ekkert að fara í leik í 

símanum mínum þegar ég er með ykkur hérna og get talað við ykkur skilurðu en það 

einhvern veginn, það var enginn að tala saman, það voru allir bara í símanum. Þú 

veist, ef það kemur einhver leikur og allir fara í þennan leik, það var einhver Raider, 

það var geggjað vinsælt þá, og það voru allir í honum, það var enginn að tala saman, 

það var bara hljóð inni í setustofunni og enginn að segja neitt. Ég var alveg bara 

krakkar eigum við ekki að tala saman frekar? Og þau bara eitthvað jú jú gerum það, 

gerum það en voru bara eitthvað í símanum skilurðu. Og ég eitthvað en þið eruð 

ekkert að fylgjast með samt.“ 
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Hópurinn var samhljóma um að snjallsímarnir hefðu mikil áhrif sjálfsmynd unglinga, 

svokölluð „like“ við myndir á samfélagsmiðlum veittu mikla vellíðunartilfinningu og snögga 

svörun sem lestur bóka gæti ekki keppt við því þar væri svörunin ekki nægilega hröð. Allir 

viðmælendur í hópnum voru sammála um að snjallsíminn hefði þau áhrif á þau að hann 

kallaði alltaf á aukna notkun eða jafnvel fíkn og þau yrðu að vera mjög meðvituð um notkun 

sína og tímann sem þau eyddu í símanum. 

„Ég veit hvað þetta er fáránlegt en samt er svona lítill þú veist aftast í höfðinu sem er 

alveg hei Elva þetta er ekki alveg nógu mikið af lækum og þú ert ekki með alveg nógu 

marga followers og þú ert ekki nógu svona og þú ert ekki nógu mikið þetta.“ 

„Mig langar bara að kíkja í hann [símann] aðeins á Snapchat eða eitthvað skilurðu, og 

sérstaklega ef ég er að bíða eftir svari frá einhverjum á Snapchat eða Instagram eða 

eitthvað skilurðu þá bara, ætli hann sé búinn að svara, ætli hann sé búinn að svara 

eða ekki búinn að svara, annað hvort svona gleðitilfinning eða ekki.“ 

„Já svona endorfín skot.“ 

„Og ég finn fyrir svona, ef að ég sé hann þá finnst mér það hafa áhrif, ef ég fel símann 

minn og sé hann ekki. Þannig að mér finnst sjónræna hafa áhrif.“ 

„Og maður þarf að passa sig að hugsa ekki um hann líka.“  

„Ef ég sé hann þá er alltaf svona stöðug áminning, bara hei þarna er síminn, þarna er 

eitthvað að gerast á netinu mögulega og kannski rétt að kíkja og kannski, ég er alveg 

með þetta námsefni, bara rétt að kíkja, og áður en ég veit af þá er ég búin að vera í 

símanum í hálftíma og ég bara shitt bara.“ 

„Já maður bara gleymir sér alveg. Við fórum á fyrirlestur í fyrra, en það sem mér 

fannst svo rangt við það var að þar var verið að tala um netfíkn unglinga og bara 

ungra barna og þeim fyrirlestri var rosalega beint á stráka, bara um tölvuleikjafíkn, 

bara um þú veist bara slæmar afleiðingar sem sagt tölvuleikja og þannig og þar var 

hann að tala um þetta endorfín, að þegar þú færð eitthvað, bara að fá snapp frá 

einhverjum þá færðu alltaf svona skot af endorfíni og þú ert endalaust að fá það 

þannig að þröskuldurinn fyrir að fá þetta gleðikikk hann hækkar alltaf og verður alltaf 

hærri.“ 
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„Já þú þarft alltaf meira og meira til svo að þú verðir glaður.“ 

„Og oft endar það bara í þunglyndi því þröskuldurinn þinn er einfaldlega bara orðinn 

svo hár að það er orðið óraunhæft að ná honum. Og þá fór ég einmitt að spá í, og ég 

bara áttaði mig á því þú veist þegar við vorum bara að tala um þetta í gær að ég sat 

heima við eldhúsborðið og vorum með ömmu og afa og ég ætlaði að tékka á 

einhverju og ég sný mér við og ætla að ná í símann minn en hann var bara inni í 

herbergi. Og þá fattaði ég bara, ok hann er ekki þarna, ég held bara áfram að tala í 

staðinn fyrir að fara upp að ná í hann. Og það gerðist ekki neitt, ég missti ekki af 

neinu, það var ekkert þannig sé sem ég þurfti að ná í, þetta var ekki nauðsynlegt. Og í 

staðinn endaði ég bara á að tala við mömmu og pabba og ömmu og afa í klukkutíma í 

staðinn fyrir að vera í símanum sem að í rauninni gefur manni svo mikið og miklu 

meira heldur en nokkurn tímann að vera að skrolla og svo koma einhverjar 

auglýsingar þú veist bara á netinu.“  

„Þetta er í rauninni bara svo mikill tímaþjófur.“ 

„Maður týnir endalaust tímanum í þessu.“ 

Stúlkurnar í hópnum voru nokkuð sammála um að upplifa samfélagslega pressu hvað varðar 

snjallsímana en drengurinn í hópnum sagðist ekki finna svo sterkt fyrir því. Þær sögðust 

upplifa þá pressu að upplýsa á samfélagsmiðlum um hvað væri að gerast í lífi þeirra, að það 

væri ákveðin viðurkenning á mikilvægi gjörða þeirra hverju sinni að birta af því mynd og 

fréttir á samfélagsmiðlum svo aðrir í samfélagi þeirra gætu fylgst með þeim.  

„Já ef þú tókst ekki mynd af þessu, af hverju varstu þá að gera þetta?“ 

„Það er þessi samfélagslega pressa, að þú veist, ok shit maður nú er ég hér, ég var að 

prófa nýja veitingastaðinn, ég verð að sýna fólki að ég hafi verið að prófa nýja 

staðinn.“  

„Það þarf eiginlega engar ferðasögur lengur, skilurðu, og þetta er líka svona við 

þurfum eiginlega að fá allt strax.“  

„Og maður er alveg bara svona ef maður setur þetta ekki á snappchat gerðist þetta 

þá? Eins og við vorum að segja áðan. Og eins og með úthaldið, maður verður að fá 

allt strax eins og þegar maður er að leita að svörum skilurðu í bók og finnur það ekki 

strax þá verður maður bara ohhhh ég finn þetta ekki en eins og ef þú værir bara í 
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símanum þá gætirðu bara hver er höfundur þessarar bókar skilurðu í staðinn fyrir að 

fara að leita í bókinni þá gætirðu bara googlað það og fundið það strax.“ 

Stúlkurnar í hópnum voru einnig sammála um að það væri mikið áreiti frá samfélagsmiðlum 

um hvernig líf þeirra ætti að vera og hvernig þær ættu að líta út og haga sér en miklu máli 

skipti þá að hafa sterkan stuðning gegn slíku úr nánasta samfélagi á borð við fjölskylduna, 

félagsmiðstöðina og skólann. 

„Mér finnst samt klárlega með notkun eins og með þessar glansmyndir sem maður er 

að sjá á instagram, maður velur svo mikið hvað maður sýnir á netinu og það er að 

hafa rosalega slæm áhrif á sjálfsmynd og sjálfsöryggi stelpna.“ 

„Þetta er í rauninni bara búið að setja okkur inn í ákveðinn kassa.“ 

„Sko ég fann fyrir pressu en svo í rauninni bara eins og það er náttúrulega gott starf í 

félagsmiðstöðinni og þar eru flottar konur sem eru að vinna þar og þær eru bara hei 

þú ert bara frábær eins og þú ert skilurðu og ég er mikið búin að vera þar þú veist 

þannig að ég finn ekki fyrir þessu lengur en ég er rosalega gagnrýnin á þetta.“  

„Það er líka bara hversu sterkur ert þú að brjótast út úr þessum kassa, í hvernig 

kringumstæðum ertu, þú veist, eru vinkonur þínar að fylgja þessu, eru foreldrarnir 

þínir að fylgjast með þessu, er ættfólk að hafa áhrif á þig, þú veist þetta er líka bara 

svo mikið þannig.“ 

„Já það líka kannski á auðveldara með að festast, þú veist það sem maður sér á 

netinu, eitthvað svona slæmt. Ef maður er rosalega berskjaldaður og á auðvelt fyrir 

mann að taka inn þá er maður klárlega að fara að muna meira eftir þessu neikvæða, 

það er að fara að sitja fastar í manni.“ 

5.2.6 Samantekt 

Nemendur voru allir þeirrar skoðunar að aukin snjallsímanotkun síðustu ára hefði haft slæm 

áhrif á félagstengsl unglinga. Tjáskipti unglinga væru í auknum mæli í gegnum snjallsímaforrit 

sem hefði miður góð áhrif á félagsþroskann. 

Hópurinn nefndi einnig að notkun samfélagsmiðlanna hefði neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd margra unglinga, sérstaklega unglingsstúlkna. Unglingar væru margir hverjir háðir 

þeirri snöggu svörun sem samfélagsmiðlarnir og tölvuleikirnir veita og hefði það mikil áhrif á 

líðan margra þeirra. 
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5.2.7 Er þörf á samræmdum reglum um notkun snjallsíma á unglingastigi grunnskólans? 

Allir voru viðmælendur mínir í hópnum sammála um að einhverjar reglur yrði að setja um 

snjallsímanotkun í skólum. Þeim hugnaðist öllum nokkuð vel sú hugmynd að símarnir væru 

ekki teknir með í skólann heldur væri skólinn með snjalltæki fyrir nemendur til að vinna á 

þegar þess þyrfti í kennslustundum og væri notkunin þá stýrð, það er að lokað yrði fyrir 

samfélagsmiðla og þær síður sem ekki væru í boði á skólatíma. Þau voru þó ekki öll sammála 

um hvernig myndi ganga að framfylgja slíku. 

„En hver segir að allir munu fara eftir þessu og ekki koma með símann í skólann?“ 

„Það væri kannski svolítið erfitt að innleiða þetta, en eftir nokkur ár, þú veist það er 

enginn núna sem myndi detta í hug að að mæta fullur í skólann.“  

„Já eftir nokkur ár þá væri þetta pottþétt komið og myndi örugglega virka.“  

„Það yrðu pottþétt ekkert allir ánægðir til að byrja með en svo myndi þetta bara 

koma.“ 

„En þetta myndi bara hjálpa svo mikið.“ 

5.2.8 Samantekt 

Hópurinn var sammála um að setja þyrfti einhvers konar reglur um notkun snjallsíma. Kom 

það fram í umræðum að nemendurnir upplifðu marga samnemendur sína ekki hafa stjórn á 

símanotkun sinni og þeir væru að brjóta reglur skólans um notkun, stelast í símana í 

kennslustundum og þá helst til þess að kíkja á samfélagsmiðla. 

 Nemendurnir töldu líklegt að erfitt yrði að innleiða reglur um snjallsímanotkun í 

skólanum en ef því yrði haldið til streitu þá yrði árangurinn góður.  
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6 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort aukin snjallsímanotkun unglinga á síðustu 

árum hefði haft einhver áhrif á málnotkun þeirra og lestur, seiglu og þrautseigju þeirra í námi 

og félagsleg tengsl þeirra. Einnig var áhugavert að skoða hvort talin væri þörf á samræmdum 

reglum um notkun snjallsíma á unglingastigi.  

Hér á eftir verða meginniðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og skoðaðar út 

frá fræðum og öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið á sama eða svipuðu efni. 

Umræðum verður skipt upp eftir þeim þemum sem dregin voru saman í viðtölum 

rannsóknar.  

Í lok umræðukafla verður fjallað um niðurstöður með hliðsjón af þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í rannsókninni.  

6.1  Áhrif snjallsíma á lestur og málnotkun unglinga 

Allir þátttakendur í rannsókninni voru sammála um að málnotkun unglinga hefði breyst mikið 

síðustu ár og að unglingar læsu minna nú en fyrir tilkomu snjallsímans. Kemur þetta heim og 

saman við niðurstöður úr PISA könnuninni 2015 en þar kom fram að lesskilningi íslenskra 

unglinga hefði hrakað og að stór hluti íslensku þátttakendanna í neðstu hæfniþrepunum 

sögðust aldrei lesa sér til ánægju (Vefsíða Háskóla Íslands, 2017). 

Allir nemendurnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að 

snjallsímanotkun hefði haft talsverð neikvæð áhrif á málnotkun unglinga sem og þrír 

kennarar af fimm. Ástæðan væri sú að unglingar læsu nú mun minna en áður en eyddu þess í 

stað meiri tíma í símunum þar sem málumhverfið væri yfirleitt á ensku og lítið um gæðatexta 

til aflestrar. Þetta rímar við niðurstöður rannsóknar Eiríks Rögnvaldssonar og Sigríðar 

Sigurjónsdóttur en þar kemur fram að íslenskt málumhverfi sé undir miklum áhrifum 

enskunnar með tilkomu tölvuleikjanna og snjallsímaforrita sem og efnisveita á borð við 

Youtube og Netflix, börn séu útsettari fyrir þessum áhrifum í dag í gegnum snjalltækin sem 

þau eyði sífellt meiri tíma í (Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2018). 

Þátttakendur rannsóknarinnar töldu að íslenskur orðaforði unglinga væri einsleitari 

og fátæklegri en áður og sögðust í sífellt meiri mæli heyra unglingana beita fyrir sig enskum 

orðum og orðasamböndum. Slík orð og orðasambönd eru jafnvel þýdd beint og bókstaflega á 

íslensku og getur það verið mjög óþjált og komið misvel út í tungumálinu (Kristján Árnason, 
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2001). Rannsóknir sýna að orðaforði er grundvöllur lesskilnings og því má ætla að þessi 

neikvæðu áhrif á orðaforða unglinga komi einnig fram í lesskilningi þeirra þar sem orðaforði 

er undirstaða lesskilnings (Helga Sigurmundsdóttir, e.d). 

Segja má að Þórarinn Eldjárn hafi hitt naglann á höfuðið í grein sinni frá árinu 2006 

um mikilvægi þess að standa vörð um íslenska tungu þar sem orðaforði fari dvínandi vegna 

mikilli áhrifa frá enskri tungu (Þórarinn Eldjárn, 2006). Sama segir Ari Páll Kristinsson í bók 

sinni Málheimar – Sitthvað um málstefnu og málnotkun þar sem hann fjallar um mikilvægi 

þess að huga sérstaklega að íslenskri tungu í breyttu tæknisamfélagi þar sem enska er 

lykiltungumálið, staða íslensku geti snarversnað ef ekki verði að gætt (Ari Páll Kristinsson, 

2017). 

Tveir kennaranna vildu frekar horfa í breytta samfélagsgerð og hraðann í samfélaginu 

sem orsakavald heldur en snjallsímana eina og sér. Þeir töldu almennt ekki nægilegt samtal 

heima fyrir og málumhverfi á heimilum unglinga væri ekki eins örvandi og nauðsynlegt er til 

þess að efla orðaforða og skilning (Freyja Birgisdóttir, e.d). Þessir kennarar voru einnig 

þeirrar skoðunar að mikilvægt væri að kenna unglingunum að nýta tækin til góðs og til gagns. 

Nemendurnir nefndu sérstaklega að þeir fyndu mikinn mun á sér og næstu árgöngum 

fyrir neðan hvað málnotkun og orðaforða varðaði og töldu það sér til happs að hafa verið 

eldri þegar þeir fengu snjallsíma heldur en þeim yngri árgangar. Lestri hefði verið haldið að 

þeim lengur en yngri nemendum og hefði það mikil áhrif á málnotkun þeirra og orðaforða 

(Freyja Birgisdóttir, e.d) sem og á námsárangur þeirra. Þessi upplifun þeirra er á rökum reist 

þar sem fjölmargar rannsóknir sýna skýr tengsl milli góðs námsárangurs og góðs málþroska 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d).  

Almennt voru þátttakendur sammála um að aukinna enskra áhrifa gætti í málfari 

unglinga vegna aukinnar símanotkunar og minni lestrar. Mikilvægt er að íhuga gaumgæfilega 

hvaða áhrif þetta hefur til langs tíma þar sem rannsóknir sýna að unglingsárin eru mikilvæg 

hvað lestur og málnotkun varðar því þá taka einstaklingar út svo mikinn þroska sem 

málnotendur og lesendur. Því skiptir miklu máli að unglingar lesi gæðatexta á íslensku svo að 

þeir haldi áfram að bæta við orðaforðann og þróa málkennd sína (Íslensk málnefnd, 2017). 
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6.2 Áhrif snjallsíma á seiglu og þrautseigju í námi unglinga 

Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru þeirrar skoðunar að seigla og þrautseigja í námi 

unglinga hefði dvínað, bæði kennarar og nemendur. Kennarar upplifðu að margir nemendur 

ættu erfiðara með að halda einbeitingu í kennslustundum og hefðu minna úthald í námi en 

áður en gætu hins vegar hangið tímunum saman í snjallsímum sínum í tölvuleikjum og á 

samfélagsmiðlum. Þetta samræmist þeim upplýsingum sem fram komu í fyrirlestri Björns 

Hjálmarssonar, sérfræðings á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, um að stór hluti 

kennara telji tæknivæðingu síðustu ára hafa haft neikvæð áhrif á einbeitingu og athygli barna 

og unglinga sem og færni þeirra til heimanáms og hæfni þeirra til gagnrýninnar hugsunar 

(Sigrún Þórisdóttir, 2018).  

Nemendahópurinn var einnig sammála því að unglingar í dag hefðu almennt minni 

seiglu og þrautseigju en unglingar fyrri kynslóða sem þeir þekkja þegar kæmi að námi og 

sögðust þátttakendur í þeim hópi sjálfir finna þessara áhrifa gæta í tengslum við notkun sína 

á snjallsímum þótt þeir teldu sig hafa sloppið nokkuð vel miðað við sér yngri nemendur. Bæði 

samtal við aðra, snerting, hreyfing og útivera eru svo mikilvægir þættir þegar kemur að 

heilaþroska barna og séu þeir ekki þjálfaðir getur það haft slæm áhrif á greind þeirra, seiglu 

og getu til að þola álag og takast á við erfið og krefjandi verkefni (Sigrún Þórisdóttir, 2018). 

Nemendurnir sögðust jafnframt finna fyrir eirðarleysi ef þeir hefðu ekki símann við 

höndina og sögðust stúlkurnar í hópnum finna þörf fyrir að kíkja reglulega í símann til að 

skoða samfélagsmiðlana, þetta hefði jafnframt áhrif á samskipti þeirra við aðra sem og á 

aðra virkni þeirra á borð við hreyfingu og tómstundir. Í samhengi við þetta má benda á viðtal 

við Susan Greenfield, sem starfar við rannsóknir við Oxford-háskóla í Bretlandi, þar sem fram 

kemur að hún hafi miklar áhyggjur af getu barna og unglinga til að eiga í mannlegum 

samskiptum og að sú stöðuga örvun og augnabliksánægja sem samfélagsmiðlar og tölvuleikir 

veiti geri það að verkum að notendur verði eirðarlausir og pirraðir þegar þeir fái ekki þá 

stöðugu mötun sem þeir eru vanir (Hymas, 2018). 

Tveir af þeim fimm kennurum sem rætt var við í rannsókninni töldu að hægt væri að 

nýta snjallsímana til góðs í skólastarfinu og töldu mikilvægt að nám barna miðaði að því að 

kenna þeim að nýta tæknina og að kenna þeim ábyrga nethegðun. Þeir eru ekki einir um 

þessa skoðun samanber viðtal við kennara í Borgarhólsskóla á Húsavík sem nýtir snjallsímana 

mikið í kennslu (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2017). Alicia Blum-Ross og Sonia Livingstone við 

London School of Economics and Political Science koma einnig inn á þetta í skýrslu sinni þar 
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sem fram kemur að kostir netnotkunar geti verið margir þegar kemur að námi og sköpun 

(Blum-Ross og Livingstone, 2016). 

6.3 Áhrif snjallsíma á félagsleg tengsl unglinga 

Viðmælendur í hópi kennaranna voru ekki allir sammála um áhrif snjallsímans á félagsleg 

samskipti. Fjórir af fimm voru þeirrar skoðunar að hömlulaus og óheft snjallsímanotkun 

margra unglinga nútímans hefði slæm áhrif á félagsleg samskipti þeirra en einn kennaranna 

taldi að notkun snjallsíma hefði góð áhrif fyrir marga unglinga sem ættu auðveldara með að 

mynd tengsl í gegnum samskipti á samfélagsmiðlum og í tölvuleikjum heldur en í raunheimi. 

Fram kom í viðtölum við kennara að þeir töldu nemendur með veikt félagslegt 

bakland og/eða geðræna áhættuþætti líklegri til að eiga erfiðara með að stjórna notkun sinni 

á snjallsímum, hvort sem um væri að ræða tölvuleiki eða samfélagsmiðla. Þá kom einnig upp 

umræða um að siðferðisvitund margra unglinga hefði á einhvern hátt brenglast. Tveir 

kennaranna nefndu sérstaklega tölvuleikinn Fortnite og að margir drengir í nemendahópum 

þeirra hefðu einangrast mjög félagslega við að spila leikinn. 

Allir í viðmælendahópi nemenda töldu snjallsímanotkun unglinga í dag heilt yfir of 

mikla og það hefði slæm áhrif á samskipti í raunheimi og þar með á félagslega þáttinn. Þá 

nefndu stúlkurnar sérstaklega að þær upplifðu að samfélagsmiðlanotkunin hefði neikvæð 

áhrif á sjálfsmynd kynsystra þeirra og þær fyndu fyrir samfélagslegri pressu. 

Samfélagsmiðlarnir snerust um að fá svokölluð „like“ við myndir og væri sjálfsmyndin eftir 

því hversu mörg „like“ fengjust og á hve skömmum tíma.  

Þetta kemur heim og saman við upplifun Sössu Eyþórsdóttur iðjuþjálfa sem segist sjá 

mikla aukningu á kvíða, þunglyndi og einangrun vegna tölvuleikja og samfélagsmiðla á meðal 

unglinga. Stúlkur upplifi kvíða vegna samfélagsmiðla en drengir kvíða, einmanaleika og 

einangrun vegna notkunar tölvuleikja. Þá skipti hröð svörun á samfélagsmiðlum og í 

tölvuleikjum miklu máli fyrir sjálfsmynd unglinga (Halla Harðardóttir, 2018). Rannsókn 

Hermundar Sigmundssonar styður einnig við þessar niðurstöður rannsóknarinnar en hann 

bendir jafnframt á að streita, álag og líkamlegir verkir séu fylgifiskur aukinnar notkunar á 

snjallsímum (Halla Harðardóttir, 2018).  
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6.4 Er þörf á samræmdum reglum um notkun snjallsíma á unglingastigi 
grunnskólans? 

Allir viðmælendur í rannsókninni, jafnt kennarar sem nemendur, voru þeirrar skoðunar að 

þörf væri á einhvers konar reglum um snjallsímanotkun í unglingadeildum grunnskólans því 

ekki gengi að notkunin væri alveg óstýrð.  

 Víða hafa verið sett tilmæli um skjánotkun barna og unglinga, jafnt hérlendis (Ragnar 

Hólm, 2017) sem og erlendis og áhersla lögð á mikilvægi þess að ræða ábyrga netnotkun við 

börn og unglinga (American Academy of Pediatrics. 2016). 

 Einn kennari í rannsókninni var þeirrar skoðunar að banna ætti snjallsímana alfarið á 

skólatíma og tóku nemendurnir í viðmælendahópnum að mörgu leyti undir það sjónarmið. 

Ekki er þó endilega mælt með því að svipta nemendur tækninni algjörlega heldur þurfi að 

kenna ábyrga netnotkun og tímastjórnun samhliða hagnýti tækjanna (Blum-Ross og 

Livingstone, 2016). 

 Kennarar í viðmælendahópnum komu inn á mikilvægi foreldra sem fyrirmynda um 

ábyrga notkun snjallsímans en það getur verið mjög mikilvægt í að móta viðhorf barna og 

unglinga til notkunarinnar (Blum-Ross og Livingstone, 2016). Þá eru afskipti foreldra af 

netnotkun barna sinna og stjórnun þeirra á notkun snjallsímans, að þeir setji börnum sínum 

mörk hvað varðar notkun þeirra á samfélagsmiðlum og í tölvuleikjum, mjög mikilvæg þegar 

kemur að þeim skaða sem notkunin getur valdið (Hjördís Sigursteinsdóttir, Eva Halapi og 

Kjartan Ólafsson, 2014). 

 Þá kom skýrt fram í rannsókninni mikilvægi þess að hafa nemendur með þegar kemur 

að reglusetningu um snjallsímanotkun en það að taka ákvörðun um slíkar reglur í samráði við 

nemendur mætti teljast mun vænlegra til árangurs heldur en að sniðganga þá í slíkri 

ákvarðanatöku (Umboðsmaður barna, 2015). 

 

6.5. Rannsóknarspurningum svarað 

Í upphafi lagði ég upp með þrjár rannsóknarspurningar og var markmið rannsóknarinnar að 

fá svar við þeim. Spurningarnar voru eftirfarandi:  

• Hvaða áhrif hafa snjallsímar haft á málnotkun unglinga að mati kennara, 

foreldra og unglinganna sjálfra?   
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• Hefur notkun snjallsíma og snjallforrita áhrif á úthald unglinga í lestri og námi 

almennt að mati kennara, foreldra og unglinganna sjálfra? 

• Hefur notkun snjallsíma áhrif á félagsleg tengsl unglinga og samskipti þeirra á 

milli að mati kennara, foreldra og unglinganna sjálfra?   

 

Ég hafði sterkar skoðanir á málefninu áður en ég fór af stað í vinnuna og öflun heimilda og 

var þeirrar skoðunar að svo mikil og óheft notkun snjalltækja sem raunin er hjá mörgum 

unglingum nútímans hefði neikvæð áhrif á málnotkun þeirra, úthald þeirra og seiglu í námi 

og félagsleg samskipti þeirra. Í heildina styðja niðurstöður rannsóknarinnar þessar skoðanir 

mínar sem og önnur fræði sem liggja til grundvallar fræðilegum bakgrunni þessa verkefnis. 

Mál unglinga virðist orðið fátækara af íslenskum orðum og enskuskotnara en fyrir tíma 

snjalltækjanna því unglingar lesa minna á íslensku og minna af gæðatextum nú en áður en 

þeir eignuðust snjallsíma. Seigla og úthald í námi virðist vera á undanhaldi þar sem unglingar 

eru vanir snöggri svörun úr snjallsímum, bæði af samfélagsmiðlum og úr tölvuleikjum, og 

hafa minni eirð til að leita eftir og safna upplýsingum. Þá hafa félagsleg samskipti breyst og 

fara nú í stórum mæli fram í gegnum tölvuleiki og samskiptamiðla í stað þess að krakkar 

hringi hvert í annað eða tali saman maður á mann í frítíma sínum. Þar með falla að stórum 

hluta út mikilvægir þættir samskipta á borð við líkamstjáningu og svipbrigði sem skipta miklu 

máli í samskiptum. 

 Ég er þeirrar skoðunar að banna eigi snjallsíma alfarið í unglingadeildum grunnskólans 

en vil heldur að skólinn búi yfir snjalltækjum sem hægt sé að nýta í kennslu því þá sé 

auðveldara að hafa stjórn á notkuninni og þá þurfi nemendur að tala saman í raunheimi í 

frímínútum. Það kom mér á óvart að fjórir af þeim fimm kennurum sem ég ræddi við voru 

alls ekki þeirrar skoðunar heldur vildu þeir frekar nýta síma nemenda í kennslu og kenna 

ábyrga netnotkun. Nemendurnir sem ég ræddi við töldu mikilvægt að setja reglur um 

notkunina og töldu jafnvel góðan kost að banna snjallsímana alveg í skólunum en voru þó 

þeirrar skoðunar að mikilvægt væri að hafa nemendur með í ákvarðanatöku um reglur um 

símanotkun í skólanum. 

 Í ferlinu tel ég mig hafa fengið nokkuð greinagóð svör við rannsóknarspurningum 

mínum. Ég hef fengið staðfestingu á eigin skoðunum á margan hátt en einnig víkkað út 

sjóndeildarhringinn hvað skoðanir mínar varðar með annars konar sjónarmiðum og er það 

alltaf gott fyrir fræðilega umræðu. 
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7 Lokaorð  

Steve Jobs þarf vart að kynna en hann var einn af stofnundum fyrirtækisins Apple sem hefur 

verið frumkvöðull í tölvutækniþróun frá stofnun fyrirtækisins. Við öflun heimilda fyrir vinnu 

við ritgerð þessa rakst ég á merkilega grein um Jobs. Ætla mætti að börn hans hefðu haft 

ótakmarkaðan aðgang að tækninýjungum nýtímans en svo var sannarlega ekki. Í greininni 

kemur fram að Jobs, og fleiri samstarfsmenn hans og frumkvöðlar í tæknigeiranum, hafi 

haldið snjalltækninni frá börnum sínum og jafnvel gengið svo langt að senda þau í sérstaka 

skóla sem ekki notuðust við tölvutækni. Ástæðan fyrir þessu var einföld; þessir frumkvöðlar í 

tækni vissu manna best um hættur aukinnar tækni og tækjanotkunar, að notkun 

snjalltækjanna þar sem þau eru mötuð af samfélagsmiðlum og einhæfum leikjum svipti börn 

sköpunargáfu og ímyndunarafli, þau leiki sér minna úti og missi af því að njóta náttúrunnar 

og hugarflugsins (Lesnar, 2014). 

 Lestur þessarar greinar ýtti enn frekar undir þær skoðanir mínar að sú mikla og óhefta 

notkun unglinga á snjallsímum sem ég hef orðið vitni að síðustu ár væri ekki góð. Rannsókn 

mín staðfesti svo að mestu mínar skoðanir á málefninu og tel ég mikla þörf á gagnrýninni 

umræðu í samfélaginu um notkun barna og unglinga á snjallsímum.  

Sem foreldri finn ég sjálf þá friðþægingu að rétta yngsta barni mínu snjallsímann á 

meðan ég horfi á eldri systkinin keppa í körfubolta, eða að planta börnunum mínum fyrir 

framan tölvuskjáinn eða sjónvarpið svo ég geti klárað vinnuna mína eftir að heim er komið. 

Svo ég skil þetta alveg, ég skil alveg að í hraða samfélagsins kaupi foreldrar sér tíma og frið 

með því að rétta börnum tæknina, og við teljum okkur trú um að við séum að gera þeim gott. 

Ég tel hins vegar að rannsóknir sem ég vitna til í verki þessu sem og mín eigin rannsókn sýni 

svart á hvítu að þessi öra tækniþróun hafi miður góð áhrif á börn okkar og unglinga, 

málnotkun þeirra, þrautseigju og seiglu í námi og félagsþroska þeirra. Við þurfum því að 

grípa inní strax, ekki bara skólasamfélagið heldur samfélagið allt því að við foreldarnir erum 

jú þeir sem verðum börnum okkar úti um snjalltækin og erum jafnframt ábyrg fyrir uppeldi 

þeirra. Það eru því fyrst og fremst við foreldarnir sem berum ábyrgð á því að takmarka 

notkunina og setja börnum okkar reglur því allt er það hluti af uppeldi þeirra sem okkur 

foreldrum ber skylda til að sinna af kostgæfni. Tökum okkur því Steve Jobs til fyrirmyndar og 

takmörkum skjátíma barnanna okkar, svo þau geti átt bernsku og unglingsár með 

ímyndunarafli, sköpunargáfu, mannlegum samskiptum, leik og raunverulegri gleði. 
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Viðauki A: Leyfisbréf  

Beiðni um leyfi foreldra og forráðamanna barns um þátttöku 

í meistararannsókn 

--- 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

Ég undirrituð, Elín Heiður Gunnarsdóttir meistaranemi við menntavísindasvið Háskóla Íslands, er að 

vinna lokaverkefni í meistaranámi mínu. Verkefnið er eigindleg rannsókn þar sem til stendur að skoða 

hvort og þá hvaða áhrif snjallsímanotkun hefur á málnotkun og orðaforða nemenda á unglingastigi 

grunnskólans. 

Barn ykkar hefur sýnt áhuga á að taka þátt í rannsókn minni og felur það í sér að barnið mætir í viðtal 

til mín á tilsettum tíma í Foldaskóla og tekur þar þátt í umræðum ásamt fleiri nemendum. Umræður 

þessar verða teknar upp og skráðar og notaðar sem heimildir í rannsókninni. Hvorki nafn barns né 

skóli kemur fram í rannsóknarniðurstöðum og verður fyllsta trúnaðar gætt. 

Hér eru þær spurningar sem lagðar verða fyrir í viðtalinu: 

Viðtalsrammi fyrir nemendur á unglingastigi í snjallsímasamfélagi nútímans: 

1. Hvað varst þú gömul/gamall þegar þú fékkst snjallsíma? 

2. Hvernig leið þér með að eignast snjallsíma? 

3. Ertu með snjallsímann með þér í skólanum? 
4. Hvaða áhrif hafði snjallsíminn á námið hjá þér? 

5. Hver eru áhugamálin þín og hversu miklum tíma eyðir þú á dag í áhugamálin þín? 
6. Hversu miklum tíma eyðir þú í lestur bóka og blaða (ekki lestur í snjalltæki) og hvað ertu 

aðallega að lesa? 

7. Rannsóknir benda til þess að undanfarin ár hafi getu nemenda á unglingastigi í 

lesskilningi/málnotkun hrakað, hvaða ástæður telur þú að liggi þar að baki og hvað telur þú 

að hægt sé að gera til að sporna gegn þessari þróun? 
8. Hvernig finnst þér þróunin á notkun snjalltækja í dag og hvaða áhrif heldur þú að notkun 

þeirra hafi? 

9. Heldurðu að snjallsíminn hafi áhrif á þitt nám? Á lesskilning/málnotkun, á athygli og úthald í 
námi? Af hverju? Hvernig? 

10. Hvað finnst þér um snjalltækjanotkun í unglingadeildum grunnskólanna í dag? 

11. Fyndist þér þörf á heildstæðri reglugerð frá yfirvöldum um snjallsímanotkun í 

unglingadeildum grunnskólanna? Eða einhvers konar aðrar reglur um notkun snjallsíma? Af 

hverju? 

 

  

Ef þið gefið heimild fyrir því að barn ykkar taki þátt í rannsókninni bið ég ykkur að skrifa undir aftan 

á blaðinu. 

Með fyrirfram þökk, 

Elín Heiður Gunnarsdóttir 
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Samþykki foreldra/forráðamanna 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að __________________________________________ 

kennitala ____________________ taki þátt í rannsókn Elínar Heiðar Gunnarsdóttur, meistaranema 

við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 

Nafn foreldra/forráðamanna 

 

 

Staður og dagsetning 

       

____________________________________________ 
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Viðauki Á: Viðtalsrammar 

Viðtöl við kennara sem hafa kennt íslensku síðustu 10 ár eða lengur 

Viðtalsrammi fyrir kennara 

1. Hvenær byrjaðir þú að kenna? 

2. Hvað kenndir/kennir þú aðallega? 

3. Telur þú að getu nemenda á unglingastigi í lesskilningi/málnotkun hafi hrakað á 

undanförnum árum? Ef já, þá hvaða ástæður telur þú að liggi þar að baki og hvað 

telur þú að hægt sé að gera til að sporna gegn þessari þróun? 

4. Hvernig finnst þér þróunin á notkun snjalltækja í dag og telur þú að notkun snjallsíma 

hafi haft áhrif á lesskilning/málnotkun nemenda á unglingastigi? 

5. Finnur þú mun á lesskilningi/málnotkun nemenda fyrir og eftir innreið snjallsímans; ef 

svo er þá hvernig? 

6. Fyndist þér þörf á heildstæðri reglugerð frá yfirvöldum um snjallsímanotkun í 

unglingadeildum grunnskólanna? Eða einhvers konar aðrar reglur um notkun 

snjallsíma? Af hverju? 

 

Viðtöl við foreldra barna sem voru á unglingastigi fyrir tíma snjallsíma og eiga börn í 

unglingadeild í snjallsímasamfélagi nútímans: 

Viðtalsrammi fyrir foreldra 

 

1. Hvað áttu mörg börn og á hvaða aldri eru þau? 

2. Finnst þér mikill munur á námi barnanna þinna þ.e. fyrir og eftir tilkomu 

snjallsíma og ef svo er þá í hverju felst munurinn? Finnurðu mun á 

lesskilningi/málnotkun þeirra? Hvað með skort á athygli og úthald í námi? 

3. Rannsóknir benda til þess að undanfarin ár hafi getu nemenda á unglingastigi í 

lesskilningi/málnotkun hrakað, hvaða ástæður telur þú að liggi þar að baki og 

hvað telur þú að hægt sé að gera til að sporna gegn þessari þróun? 

4. Hvernig finnst þér þróunin á notkun snjalltækja í dag og hvaða áhrif heldur þú að 

notkun þeirra hafi á lesskilning/málnotkun unglinga? (Telur þú að notkun 

snjallsíma hafi haft áhrif á lesskilning/málnotkun nemenda á unglingastigi?) 

5. Finnur þú mun á lesskilningi/málnotkun nemenda fyrir og eftir innreið 

snjallsímans; ef svo er þá hvernig? 

6. Hvað finnst þér um snjalltækjanotkun í unglingadeildum grunnskólanna í dag? 

7. Fyndist þér þörf á heildstæðri reglugerð frá yfirvöldum um snjallsímanotkun í 

unglingadeildum grunnskólanna? Eða einhvers konar aðrar reglur um notkun 

snjallsíma? Af hverju? 

 

Viðtöl við nemendur sem voru í unglingadeild þegar þeir fengu snjallsíma: 

Viðtalsrammi fyrir fyrrum nemendur á unglingastigi: 

1. Hvað varst þú gömul/gamall þegar þú fékkst snjallsíma? 

2. Hvernig leið þér með að eignast snjallsíma? 
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3. Varstu með snjallsímann með þér í skólanum eftir að þú fékkst hann? 

4. Hvaða áhrif hafði snjallsíminn á námið hjá þér? 

5. Hver eru áhugamálin þín og hversu miklum tíma eyðir þú á dag í áhugamálin þín? 

6. Hversu miklum tíma eyðir þú í lestur og hvað ertu aðallega að lesa? 

7. Rannsóknir benda til þess að undanfarin ár hafi getu nemenda á unglingastigi í 

lesskilningi/málnotkun hrakað, hvaða ástæður telur þú að liggi þar að baki og hvað 

telur þú að hægt sé að gera til að sporna gegn þessari þróun? 

8. Hvernig finnst þér þróunin á notkun snjalltækja í dag og hvaða áhrif heldur þú að 

notkun þeirra hafi? 

9. Hvað finnst þér um snjalltækjanotkun í skólum? 

10. Fannstu mun á þínu námi fyrir og eftir innreið snjallsímans; ef svo er þá hvernig? 

Lesskilningur/málnotkun – hafði hann áhrif á athygli og úthald í námi? 

11. Hvað finnst þér um snjalltækjanotkun í unglingadeildum grunnskólanna í dag? 

12. Fyndist þér þörf á heildstæðri reglugerð frá yfirvöldum um snjallsímanotkun í 

unglingadeildum grunnskólanna? Eða einhvers konar aðrar reglur um notkun 

snjallsíma? Af hverju? 

 

 

Viðtöl við nemendur í 10. bekk í dag í snjallsímasamfélagi nútímans 

Viðtalsrammi fyrir nemendur á unglingastigi í dag: 

1. Hvað varst þú gömul/gamall þegar þú fékkst snjallsíma? 

2. Hvernig leið þér með að eignast snjallsíma? 

3. Varstu með snjallsímann með þér í skólanum? 

4. Hvaða áhrif hafði snjallsíminn á námið hjá þér? 

5. Hver eru áhugamálin þín og hversu miklum tíma eyðir þú á dag í áhugamálin þín? 

6. Hversu miklum tíma eyðir þú í lestur bóka og blaða (ekki lestur í snjalltæki) og hvað 

ertu aðallega að lesa? 

7. Rannsóknir benda til þess að undanfarin ár hafi getu nemenda á unglingastigi í 

lesskilningi/málnotkun hrakað, hvaða ástæður telur þú að liggi þar að baki og hvað 

telur þú að hægt sé að gera til að sporna gegn þessari þróun? 

8. Hvernig finnst þér þróunin á notkun snjalltækja í dag og hvaða áhrif heldur þú að 

notkun þeirra hafi? 

9. Heldurðu að snjallsíminn hafi áhrif á þitt nám? Á lesskilning/málnotkun, á athygli og 

úthald í námi? Af hverju? Hvernig? 

10. Hvað finnst þér um snjalltækjanotkun í unglingadeildum grunnskólanna í dag? 

11. Fyndist þér þörf á heildstæðri reglugerð frá yfirvöldum um snjallsímanotkun í 

unglingadeildum grunnskólanna? Eða einhvers konar aðrar reglur um notkun 

snjallsíma? Af hverju? 

 

 


